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XVI. HOOFTSTUK.
Een Weeshuis nvaimeer alh'ier eerji en by ivien gejligt. Bcvorens in

de Nobelfiraat aangehgt. ]\Laderhand het Ste. ^gniete Convent den

fVeezen toegevoegt. Deszelfs benaming. Wat hnderen daarin out-

fangen m^erden. Foorregten aan de Weezen by de eerfie infiellinge

wrginit J mttsgaders begiftinge van goederen en vrydomnien. Re-
geeringe. Aav.JkJl'mge der Regenten- Het oude ^'^rouvven en Kin-

der-huis van de Diakonie. Ouwelings verfcheide zoorten van ar-

men in den Hage ; daar onder de Huisfitten-armen \ ivie die ivaren ,

hoe en door ivien bcdeelt. De Huisfitten-mecfiers by ivien aangeJleJt

en vjaarin bun voornaamjie d'lenjt bejiond. De Diakonie -armen in

der zeker plants gekomen. Hoe die in V begin bejionden. Aankoop
van het buis tot inwooninge der arme Weezen. Hoedanigheid van V
geboit'iv en ivaar gelegen. Is in den jaare \62,j merkelyk vergroot,

^Kleding der kinderen en V getal der gealrmenteerden in V hiiis. Hoe
en door ivien het voorheen en tans bejiiert iverd. IFaarin de dienjl

der Regenten en Regentinnen bejlaaty en iiit ivat middelen het hiiis

onderboudcn iverd. Qjiat'tiermeejiers en hunne verrigtinge. Aan~
merkelyke liejdadigheid der ingezetenen ten behoeve dezer armen.

HET WEESHUIS.

'^^^.\ en andere geeftelyke geftigten , die var

^'ij/j den Hage geikan hebben , zoo zullen w^

I Ot dus verre befchreven hebbende de Godshuizen
an ouds in

y nu daar

aan laaten volgen de twee Godshuizen, die in laa-

ter tyd zyn opgekomen , te weten het JFeeshuis ,

en het uinn of oude Froii'wen en Kinder -buis van de

Diakonie , als hebbende deze armen in verfcheide

opzigten overeenkomft met de oude Conventuaien en andere hier

vooren vermelde behoeftige perzoonen , nadien zy mede , door

godvrugtige inzigten van vroome luiden vergadert, door der zelver

liefdadige giften verzorgt en onder behoorlyk opzigt in goede tugt

gehouden worden. Wy xuUen van het Weeshuis , als het oudfte en

voornaamfte , als beftaande alleen uit kinderen , vvelker ouders bur-

gers van den Hage zyn geweeft , eerfc fpreken , en dan vervolgens

handelen, van het Arm-huis, 't welk in zig be vat oude arme \ rou-

wen en ouderiooze en verlaatene kinderen , die aan de zorge van de

Diakonie zyn toevertrouwt.

Het Weeshuis is in den jaare 15-64 opgeregt uit de goederen van

Crifpyn van Bosbiiizen in zynleven Rentmeelter Generaal van Zu id-

Holland en deszelfs huisvrouw ^^//f/i? Pieters dogter , en werd daar-

om als nog genaamt het arme Weeshuis van Crifpyn van Boshuifen en

Agniet:e Pieters. Deze egte luiden haddcn ieder by hunne telta-

mentaire dilpofitie , na wegmakinge van eenige merkelyke Icgaaten

aan hunne relpeftive vrienden , 't overfchot van hunne goederen

befprooken en gelaaten aan de regte armen , en daar toe gciklt ze-
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kere exccutcurs , aan welke zy de uitdeelinge van de jaarlykfche

inkomilen van de/xlvc gocderen hac'.den bevolen. Deze in gevolge

van de voorfz. dilpofitien veiicheide dilbibutien hcbbende gedaan

aan arme luiden , daar zy in goeden gemoede meinden , dat volgens

den zin en meeninqe der Teltateurs die moeflen gefchiedcn, in zoo

verre, dat byna alio de gocderen van den voorn. Crilpyn van Bofc-

huifen daar door waren geconfumeert, en ook een merkelylce fom-

me gelds uit de nalatenlchap van i\gnietie Pieters geemployeeit ,

wierden van gocderhand berigt,dat die aalmoeiren meercndeel wier-

den misbruikt en in dronkenlchap , als anderzints zeer onnuttelyk

verquiiten doorgcllagen , tegens de wille van de Teftateurs en bui-

ten de meeninge van hen Executeurs, 't geen gelegentheid gaf , om
hunne gedagten te laaten gaan, hoe en op wat wyze bell en te regt

zoude konnen wcrden betragt de pieufe intentie van de '1 eftateurs.
Eerdc

jigj^ quamdan, na eenig overleg, in den zin , dat de arme W ees-

l^ronic kinderen in den Hage voor de regte armen konden^ vverden aange-

van 't zien, en dat mids dien, vvanncer de voorlz. inkomilen aan dezelvc

]^Y"^' wieiden beilcet , zekerlyk de aahrioefTen by gcene onwaardige , en

volgens der 'IclVateuren begeerte en intentie onbevoegde zoudcn

werden genootcn; waarop dan vervolgens een overflag zynde ge-

maa'.t , hocveel tot een bcquaam huis , waarinne de \\ eeskinderen

2ouden woonen, nodigwas, en hoe groot getal der zelve uic de

nog reftercnde gocderen zoude konnen vverden onderhouden , ga-

ven zy 't zelve by requefte aan den Hove van Holland te kennen

,

en vervvicrven van den zelven by afte van den 17 Mei 1563 confcnt

en autoriatie, om de ovenge penningcn, renten, gronden en lan^

den van de voorfz. fterfhui z.cn te mogen verkoopen en employeren
tot erecbie van een arme-Weeshuis in den Hage , en tot mecrder be-

kragtinge , obtinterden zy ook daar op approbatie en contirmatic

van den Biflchop van Utregt , Hecr Frederik van Tautenhurch by
brieve van den 16 Cjftober van den zelven jaare.

Wy zullen de afte van autorifatie van den Hove van Holland hier

woordelyk byvocgen.

„ A Lzoe Simon van dei' Does voor hem felven ende vuyre name
„ x\ van zyne mede Executeurs van den Teftamente van wylen

Crispyn Jansz van Bofcbuyfen in zynen leven RentmeellLr Gencrael
van Zuythollandt en Heer Pieter Jansz van Diepenhorji ende Mr.
Reynier Moons als Executeurs van den Teftamente van wyle ^-
nyefe Pieters dochter in haer leven w eduwe van vvylen den voodz.
Crispyn, den Hove van Hollandt te kennen gegeven hebben , Jioe

M-ylen de voorfz twee conthoralen elcx by huerl. Tellamenfen Jme-
„ ren vrienden ende anders eenige legaten gemaed hebbende , 't fur-

,> plus van den zelven guedcn gemaed hebben den rechten aermen ,

J, als vuvt hucrlicder Teftament breeder blycken mach. 'T cs nu al-

„ foe, dat wylen de principale Executeurs, in wyens plaetfe de Sup-
I, plianten gcfurrogeert zyn, verfcheyden parchec'en vangueden ach-
,) tergelaeten by Crifpyn voorfz. tot gelde gemaeft hebben en 't ze!f-

„ de by particu'ierc dillributien onder den aermen hebben gcdcelt

,

„ gelyck ooc de Supplianten verfcheyde penningen gediftribueert

5, hebben, mjr bevinden, dat nyet legenflaende alle behoorlicke di-

li.
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}, Hgencie , die 7y Supplianren doen omme dezelve pennynghen
den lechten acimeti te doen ilreckcn , dat nochtans verlcheyde

,) pcrfoonen de aelmiffen genoten hebbende dezelve onnuttelick in

„ dronkenfchap verteert hebben , fulx dat 7y Supplianten bevinden

„ met fulcke particulier diftributien nyet wel iicurl. confciencie ende

J, den vuyterlten wille van den vooriz. TeiUneurs te mogen voldoenj

„ Ende alfoe 2y Supplianten bevinden, dat midts de neeringe van de
„ Draperye in den Hage gefaiileert is , aldaer dagelicx in ledioheyt

aengroeyen veel jonge cleyne kinderen , die by gebieck van an-

„ houdt eerft tot bcdelrye ende voorts tot ander quaet doen opge-
„ voet werden ( die nochtans met cen weynicJi tot duechden zouden
„ moegen opgevoet ^verden} foe rn fouden de Supplianten gheen
„ aelmille voor den aermen beter \vcten te belteden , dan mits de-

), zelve kinderen ineengemeenWeeshuys onderhoudendc. Ende alfoe

„ fy Supplianten van eenigc goedcn van den voorfz. fterfhuyfe , noch
„ onvercoft zynde, wel een groote merckclyke fomme zouden mee-
„ nen te fyneren , daer mede men alhier in den Haghe ten behouve

3, van den aermen kinderen een Weeshuys zoude mogcn coopen cn-

3, de voor een beginfel fouden mogcn doteren ; Dat 00c veel goede

,, luyden tot folagemente van den aermen wel gefint fouden zyn gro-

„ teiick te contribueren, gelyk in andere ftcden van goede politien

„ mede gedacn wordt. JVler zy Supplianten Jiem nyet gaerne en

), zouden vervoorderen 't zelve te doen bujtcn advys , guetduncken

„ en audorifatie van U moegende Heeren , zonderlinge om 't gccryc

,, van eenigl.e leuye bedelaers te eviteren , ende alloc oick 't gundc
,, zy Supplianten zulcx zouden cmployeren , llrecken zoude tot on-

„ derhouck van den gheenen die fyheden anders dagelicx met diflri-

„ butie hebben moeten onderhouden , ende zonderlinge omme het

„ Seminarium van leuye troggclacrs vuyter gemcente te houdcn cn-

5, de den kinderen van joncx tot arbeyt in de vrefe Gods o}) te vue-

], den , Soe verfochten zylieden auctorifatic en confent van den

„ voorfz. Ilove, omme 't gunt zyluydm als noch vuyte voorfz goc-

„ den zulkn mogen vercrigen, by vcrcooplngc van landen cndc an-

„ ders van de renten, vruchten ende infchulden \ an den voorlz.lkrf-

„ huyfe te moghen employeren tot onderhoudt van den aermtn

„ Weeskinderen, Ende voor den zelven een Weeshuys naer quali-

,> teit van de voorfz. goedcn te mogen copen , erigeren ofte anders

„ by alle bequaemlte middelen funderen ende doteren tot zulcke or-

„ donnancic ende geregeltheyt als men nacr die quantiteyt van de

„ penninghen die van de voorfz. goeden zullen moghen commen
„ ende t-nders naer gelegentheyt van der faeken, die men als dan fal

„ mogen ordonneren > midts dat fy Supplianten te vrcden waren daer

„ toe voor al oick te hebben fpeciale conlent ende aggreatie van den

„ alder Eerw aerdichften Heere den Eertsbillehop van Utreclit ende

„ henl. daerop doen expcdieren behoorlicke adie. Soe eest , dat

„ 't voorfz. HofFgeconlidereert en overgewegen hebbende alle 't gunt

„ vooren verhaelt en in defen te coniidereren liond, bcvindi-nde me-
5, de zeer nootelick ende profiyiciick omme den aermen Weeskinde-
„ ren van der llraeten ende bedelerye te houdcn ende dezelve tot

tf duechden op te voeden, een V 'eeshuys alhier in den Haghe gceri-

Rrr z geere



514 li E S C II R Y V 1 N G

„ ?ccrt te wcrden , den voorn. S\mon I'mi dcr Does in der qualite

„ vooriz , Hccr P/ete)' Jmnzoene 'van Dicfenborji cnde Meeiler itr)'-

5, n'ler AJoons Executcurs voorlz. gcautorileert hccft endc autorifeert

„ mids dden voor zoo veel in hem es ,"'c gundt lyluyden als noch

„ vU3^te voorfz,. gocdcn fuilcn mocgcn crigcn , by vcrcoopinge van

„ lanclen en ancicrs van den renten , vruchten ende infchulden van

„ den voori/. iterfhuyle te mogen employeren tot ondcrhoudt van

„ den aermen Weeskindcren , ende voor den 'zclven een Weeshuys

„ naer qualiteit van de voorfz. goeden te mo;^en coopen, crii^ercn

5, oftc anders by allc bequaemftc middclen fundcien ende doteren tot

„ fulckcr Ordonnancie ende gcrcgeltheyt als men naer die quanciteyt

„ van de pennyngen, die van de voorlz. gocden cumen fullen , be-

„ vindcn zal te bcliooren ende anders zoe men als dan naer gelegent-

„ lieyt van der faeke fal mogcn ordonneren ; Behoudelicken dat die

„ voorfz. Exccuteurs voor al geliouden fullen werdcn hier toe te ver-

„ foeken confent en aggreatie van onfen alder Eerwaerdichften Heere

„ in Godc den Eerts-billchop v?.n Utrecht. Gedaen in den Hage den

„ XVII. May XV^. drie en tfeftich. By Prelident , Naarden
->

„ Boodt-, yacobi^ Laeriy Huiiff:> Lefaai, Merfche , Wittem-^ Raeds-

j, luyden van Hollandt. T'oirconde 't zegel van juititien hier ange-
1

jj^ k(.nniire van my

,

hangen.

Ondcrtceckentj

W. DE BERENDRECHT.

Is ill den
jaare

opgc-
rcgt en
daartoc
amge-
kogt ecn
huisin

deNo-
belllraat

Ordon-
nantie

van 't

Wees-
huis.

AIzoo is dan in 't volgende jaar het Weeshuis alhier opgeregt en

daar toe aangekoft een particulier huis in de Nobclltraat , 't geen he-

den by den VCel Ed. GeHrengen Heer en 'Mx.^utboiiis Slicher , i<a?.d

ordinaris in den Hove van Holland wcxd bewoont en in cigendom
Ijezeten. Op dat nu het voorfz Weeshuis ordenrelyk zoudc werden
gedirigeert , en de Weezen daar in zynde in alle wclgcfchiktheid

,

deugden en Chriftelyke oefflningen zouden opgevoet worden , be-

raamden de executeurs daar toe zekere Ordonnantie , begrepcn in

vcrfcheide artikclen, die hj den voorfz. Hove na eenige verbeterin-

gen en vermeerderinge op den xo Novenib'er 1564 wierden goedge-
keurt ; Mclke Ordonnantie \vy alhier zullen laaten -\ olgen , zodanig
alsze ons ter hand gekomen is.

,, A Lfoe zaliger metnorie wylen Crifpyn 'can Bofchuyfen in fyn le-

)) x\ ven Rentmr. Generael van Zuythollant , ende jutfrauvve Jtg-

„ iiyje Titters dochter fyne huysvrauwe nae eenige merkelyke legacen

„ en befprekingen huerlieder vrunden by elcx heurluider teiUmenten
„ en uyterfte wille gcmaekt , \ furplus ende overfchot van heurlui-

„ der goeden gelaten hadden den rechten armen , daer toe 00k or-
donnjrende fekcre Executuers van huerliiider teftamenten: Volgen-
de welkc dispolitie wyien Herman van den Ketc/e, Engebrecbt Jo-

,. risz. en 00k Adriaen Jansz. executeurs van wylen des voorfz.

„ Crispyns teftament, en wylen Mr. Pieter Suys Canonik in den Ho-

>>
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ve vanHollant, Mr. yielhrecht Jansz^. 'cander A^ Advocaet voor

,) den ielven Hove, endc de vooriz. Engebrecbt Executeurs van de

„ vooifz Juiltauwen Ai;wfen teftamente groote merkelyke fomme
„ van penaingen onder den armen bobbin docn deelen , zulcx dat de

„ goeden van zaliger CriJpyn byna aldaer toe gcemployeert fyn, ge-

j, lyk ook Simon van dcr Does gefurroL;eeit lixccutcur van \\ ylen den
„ voorfz. Crifpyn , Hecr Pieter Jansz. ende I^lr. Reynicr A/odiis by

,, den Hove van Hollant gefurrogeeit totter executie van den tefta:

j, mente van wylen Juifrauwe Agnylc voorfz. merkelyke fomme van

„ gelden den armen hebben doen dillribueren. Ende nochtans cens

,, deels I'elfs bemerkende deur goet onderfoek foe aanden Paftoer en-

j, de andere Geeftely^e luyden in den liage, ende ook onder den

„ Schout, Gerechte en andere, hebbende 't onderwint van den ar-

j, men goeden aldaer , bevonden hebben , dat veele die van de gedis-

i,
tribueerde aelmillen genoten hebben, delelve feer onnuttelyk doer-

„ geflagcn hebben tcgens wille van de voorfz teftateurs en buyten

J, meninge van de voorfz. Executem's. SOE EEST, dat \vy Si-,

,y moil van der Does voor my feiven en uytten naeme van Adriaen

„ Jansz voorfz , Heer Pieter van Diepeiihorji en IVIr. Reynier Moons
„ in der qualiteiten als vooren, aenmerkende dat ter dageljcx in den
5, Hage deur verlactentheyt van ouders ende iirmoede veel arme
5, Weeskinderen tot quaed commen , die anders goeden hiydcn fou-

„ den werden , indien fyluyden in de vreefe Godis en tot dcuchde
„ mochten opgevoet werden, daer dem^e ook groote menichte van

,, ongeregelde leechgangers dagelycx aengroeyt. *t Geene voorfz.

,, is den Hove van liollant te kennen gegevcn hebben en aldaer ver-

„ kregen confent en authorifatic van den feiven Elove om de refte-

j, rende penningen, renten, gronden en landen van de voorfz. Iterf-

„ Iiuj^fe te mogen employeren tot ereftie van een arme Weeshuys
„ in den Hage. 't Welk ook den Eerwaerdiglten Heere en \ iid^r in

„ Gode Hecre Frederik van Tautenburcb^ Eerdsb'flchop van Utrccl.r,

belieftjgcauthorifeert, gegratificeert en geapproheert heeft, breder
blykende by twee befegelde brieven daer van fynde ,d'eenevanden

,, Hove van date denxvij. May, en d'andere van date den xvr.

,, Odobris XV<^. LXIIL Volgende 't welk hebben \vy ter eeren

,, Godts Almachtich en tot vertroollinge en onderhout van den ar-

„ men mifcrabelen Weeskinderen, in den Hage gecoft en eensdeels

,, vertimmert uytte goeden van wylen den voorfz. Crifpyn en prin-

„ cipalyk van de voorfz Agnyefe Pieters zeekere buys en erf ftaen-

„ de en gelegen in 't uyterfte eynde van de Nobelllraet, 't welk wy
„ mede uyt die refte van den feiven Agnyefen goeden redelyk voor
„ een heginfel hoope te doteren ; verhoopende dat veele andere goe-

„ de luyden 't felve beginfele mit heurluyder aelmilTe dagelycx foo

„ langer foo meer voorderen fuUen. Ende alfoe de goede luyden tot

„ fulke voorderinge meefl vervveckt werden als fy bemercken die

:, goede toefigt, Ordonnantie, Regule, daer mede fulke liuyfen be-

„ gonnen en achtervolgt werden. Soe hebben wy gefurrogeerde

J, Executeurs voorfz. hier op gefien enige Ordonnantien van gelyke

,4 Weeshuyfen op andere plaetfen gefundeert en hier inne ook gead-,

Rrr 3 vif='
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„ vifleert hebl^ende met eenige dicn den armen faeken ter herte gaen,

„ geconcipieert en op een verbeteren geracmt, die poincten en Ar-

5, ticulen Jiier na volgende.

I.

5, In den eerften, dat dit Weeshuys altyd [^cnaemt fal werden hot

., arme W'eeslmys van Crifpyn van Bofchuyfcn en Juffrauwe Agnyeie

», Pieters docJiter.

II.

5, Item fal in dit Weeshuys geftelt en altyd onderhouden werden

a, een binnen-Weeshuys-vader en Wees-moeder, weftnde twee eer-

„ lycke gecchte perfoonen fonder kinderen , foe verre men fulke

35 krygen mach , ofte ten minllen niet belall met eenige jonge kinde-

,5 ren^jdie noch tot geen ikct, 't fy geeftclyke ofte waerlyke gecom-

3, men en fyn. Welcke BinnenVader en Moeder den voorfz.

5, Weeskinderen fullen adminiftreren fpysen dranck, en by een dienlt-

maecht ofte meer na den tyt vercyllchen fal ( die fyl. fullen mo-

gen Jiuyren) doen reynigen en havenen: endc ook metter tyt den

ielven daer toe houden, dat iyi. op gefctten tydcn lien felvcn ful-

len leeren havenen en reynigen, en die outile kinderen tot diq

joncxter behulpelicheyt onderwyfen.

35

35

35

35

33

HI.

5, Ende boven al fullen die voorfz Binnen-Vader en Moeder defel-

3) ve Weeskinderen onderwyfen in de vreefe en tot den dienile

3, Godts, leerende henl. voor al heurlieder Vader ons, A-oi: Maria

y

3, Geloof, Thien Gebodcn en andere goede gebeden, doende den

3, felven by gebeurte des noens en avonts ter maeltyden Benedii^tie

33

35

55

,3 en gratie feggen en bidden van den zalicheyt en welvaerea van den

53 geenen die dit Weeshuys met heurluyder goed(_n begifiigt en
3, voorts gefundeert en geerigeert hebben, en noch d.igelycx begiften

en henl. deucht doen fullen ; Van gelyke fullen fy den felven kin-

deren God doen dancken en bidden 'savonts als fy llaepen gacn ,

en 'smorgens als fy opltaen. Tot welcken Binnen' vader en moe-
33 der die voorfz. Executeers voor d'eerfte verwillicht en geordon-

3, neert hebben, en ordonneren mits defen de eerfacme Jafper Adri-

3, aenfe en Acltge fyne huysvrouwe, verhoepende en Jienl. betrau-

55 wende , dat fyl. hem ganfelyken totten voorfz dienft- begeven en

35 quyten fullen ; Ende foe wanneer de voorfz perfoonen uyt Jict voorlz

35 Weeshuys fcheyden fullen s ofte dat heurl. plaetfen fal commen tc

3, vaceren, fullen dieSchout en Burgemeeiters van den Hage, by aci-

35 vys en goetdunken van de Buyten-Weesmeefters , die als dan wefen
,5 fullen, nomineren eenen ander Binnen-Vader en moeder gequnli-

3, ficeert al vooren, die welcke ofte andere beter of gelyk gequalifi-

35 ceert by den Stadhouder van Hollant in den Hage prefent fynde,

a, ofte in fynJer abfencie by den Prefident en eenige van den Rade,
(lie
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5, die 't hem believen fal dacr o\er te roiipen, daer toe geflelt en
;, geordonneert fullen werden.

IV.

„ Item fullen jaerlycx op Hchtmis avondt als die geeftelyke dienften

3, in den Hage vcrnieuwc werden , by den Schout en Burgemeeflers

„ van den Hage, by advys van de Weesmeclters genomineert wer-

55 den fes notable perfoonen van eerlyken rykdommej eensdeels uyt
,5 de Suppoolkn van den tlove en eensdeels uytte gemeente van

5, den Hage , van de welke ofie andere die Stadhouder ofte Prefi-

„ dent mit eenige van de Raede als vooren , ftellen en ordonncren

„ fullen tot Buyten-\V eesliuys-Meefteren drie, die fyl. in heurluyder

55 confcieniie houden fullen daer toe nutfie en bequaemfle te fyn,

5, die den Binnen-vader mede behulpelyk fullen fyn, omme goede

,5 r-eregeltheyt onder de kinderen te houden : Tot welken ditnlt me-
5, de eligibel fullen lyn Edelen, Suppooften, Schout, Burgemeefte-

55 ren en die van den Gerechte van den Hage, niemant uytgefon-

dert.jj

3>

J)

35

35

,, Item fullen jaerlycx voorde fes genomineerdeBuytcn-Weeshuys-
Meclleren mede geftelt werden de naemen van de drie die in den
vcorgaenden jaere gedient fullen htbben, en fal in de aufl-oriifyt

van den Stadthouder ofte Prefident en Raden als boven, fyn 00k
eenige ofte meer van de oude te continueren, die fyl.'yden bevin-

den fullen toiten voorfz. dienfte hem meell: te bcgeven, en mit an-

dere dieniten minft belafl te fyn , al naer heurlieder difcretie.

VI.

5, Item fal altyts een van de voorfz. drie Buyten - vaders goet per-

tinent regiller houden van den ontfank en uytgeven van de goe-

den, jaerlycxen incomfle en merkelyke aelmillen, die den armen
Weeshuyfe gegeven fullen werden, mit bchoorlyke diitinftie van

Cappittelen : Tot welken laft die Prefident fal mogen committeren

den geenen van den Buytenmeefters, die hy bevindcn fal beft daer

toe geftileert ofte gequalificeert te zyn : die welke jaerlycx op St.

Jans avoiu rekeninge , bewys en reliqua doen fal vocr de andere fy-

ne raeede Wees huys-Mrs. en eenen Burgemeefter van den JHage

ofte CommiiTaris van den Hove, juftificerende fyne rekeninge in

merkelycke fommen mit behoorlyke quitantien, en de cleynepar-

tyen beneden de 3. guld. van 4,0, grn by kennilTc van fyne colle-

gen en mede - breeders.

VII.

„ Van ge'yken fal mede in 't voorfz Wecshuys een goet pertinent

„ welgebonden regifler gehouden werden met pertinente quaiatie van

blacn-

35

33

35

33

>3

5'

35

35

33

35

35

>>
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„ blaendcren en tafele, daer inne gefchreven en geregiftreert fullen

„ werdenj eerit die teflamenten van wylen den voorfz. Crifpyn en

„ Juffrauwe Agncyfe, de voorfz. brieven van confent van den Eerts-

biflchop en van den Hove voorfz , en voorts defe eerfte Ordonnan-

tie en daer na de brieven en munimenren van de renten en ande-

rejaerlycxe incommen 't voorfz- Weeshuys toebehoorende en die

duer toe nog in tyt en wylen, als te hoopen is, den voorfz. Wees-

kinderen gemaekt , gegeven ofte p.nderzints gelaten fullen werden :

alle v/elke copien by den Secretaris van den Hage geauftentifeert

fallen Averden, omme t'allen tyden daer toe recoers te Jiebben en

d'originele brieven minlt te roeren.

»

3»

J>

3i

>i

3i

VIII.

Item en foe vvanneer eenige rentebrieven gelofl; werden > fal op

„ te marge van de felve regilter voor op 't Jiooft van den felven Ren-

„ tebrief , by handen van den Secretaris van den Hage in der tyt fyn-

„ de, gefchreven werden by vvien en op Avac tyd fulcke lolFinge ge-

daen fal wefen, en in wiens handen die penningen geftelt fullen we-

fen , en voorts daer nae , waer defelve hooftpenningen van der los-

finge weder beleyt werden, ende de quatatie van 't blat, daer dcri

»

„ nieuwe rentebrief daer mede olce mit meerder fomme aengecoftge-

„ regiibeert llaet.

J)

IX.

„ Item de voorfz. Buytenmeefters ofte 't meerdendeel van dien ful-

,, len ten minlkn eens ter weeke, als Sonnendaegs tulTclien de

„ Ploochmille en 't Sermoen ofte anders nae den noen, foo 't heur-

„ luyden gelegenrte fyn fal , gehouden wefen te vergaderen in 't

j, voorfz. arme Weeshuys, in een camerken, daer toe gedeftineert

,

,, en aldaer communiceren en refolveren opte nootelicheyt en affairen

„ van den felven Weeshuyfe.

X.

„ In ofte boven welke earner mede bewaert fullen werden de
,, voorfz. Regillers, Blafters, en ook provifie van wollen en lynen

„ laeckenen ofte anders diergelyke den armen Weeskindcren toebe-

j, hoorende. Ende fullen tot die dueren van \ principael Comtoir

„ gemaekt werden twee lloetelen, ende fal die fleutel van 't eene flot

altyt blyven onder de binncn-Weesmeeltcr ofte binnen - moeder ,

en van den anderen lloete fullen elcx van de Buyten-meeileren een
lloetel hebben.

XI.

,) Item fal in den felven Comptoir noch gelLlt werden een flerke

„ kifte, daer inne geflo:en fullen werden d'originele brieven en mu-
„ nim^nten van de renten en anders den voorfz. armen Weeshuys

toe-
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,, toecommende , mitgaders 00k 't hooftftal van gelde , dat men foude
„ mogen bewaeren tot. aencoopen van renten en anders 't geen van
„ merkelyke importantie fal fyri , en 00k een dubbelt van 't regifter

„ van de lentebrieven en munimenten als vooren, omme daer uyc in

„ alle toecommende tyden te mogen weten die augmentatie ofte ver-

,i anderinge van der Weeskinderen goeden. Tot welke kifte drie

„ floten met drie verfcheyde floetels gemaekt fullen werden , daer

„ van den eenen bewaert fal werden by den oudftcn Burgemeelter
„ van den Hage in der tyt ofte in fyner abfentie fynen Collega, den
,, tweeden by den oudilen Buyten-Weeshuys- Vader en die derderi

„ by den Bouckhouder, ten waere of diefelve oudRe Buytenmeefkr
„ felver Boukhouder waere, in welken gevalle den oudlten Burge-

meefter de bewaernilTe van de derde floetel fal mogen bevelen die
'them gelegenfte dunkt te fyn, 't fy den Binnen Huys-Vader ofte

een van de Buyten-vaders.

XII.

3J

„ Van gelyken fal in 't voorfz. Comptoir ook gehouden Merdeh
een regilterken daer inne jaerlicx gefchreven fullen werden d enae-;

men en toenamen van de Binnen en Buyten-Weeshuys-Vaders en
Moeders , en by elc die menichte van jaeren , die fynl gedient

fullen hebben , en onder een ander Capittele de naemen en toena-

men van de Weeskinderen , die in 't voorfz. Weeshuys ontfangen.

fullen werden, en de naemen van heufen ouders, mitsgaders daer

t'eynden aen den dacli en jaer wanneer fynl. daer uyt gefcheyden
fullen fyn ofte geftorven, en tot wat ambocht ofte dienfte die gee-

,j nen, die daer uytgefcheyden zyn , hen begeven fullen hebben, om-
55 me alfoe te beter toefigt op te felve uytgefcheyde kinderen te heb-

ben.

J5

33

33

53

3)

33

3)

XIII.

5, Ende omme voor de eerfte jaere tot Lichtmifle toe Ao. 1^66

5, Buyten-Weeshuysvaders te zyn , en den voorfz Jajper Adriaenfz
\\.e, affilteren, hebben do Exccuteurs verfocht , dat myn Heere den
Prefident gelieve te committeren Willem van Berendrecht , Secre-

taris van den Hove, Simon van der Does , Schout van den Hage

33

3^

33 w ,

„ tot Boeckhouder, en Dicrik van der Moeleni mede Secretaris van

55 den Yoorn. Hove.

XIV.

5, Item, en alfoe tot havenifTe van de voorfz. kinderen en onder*

,5 hout van heurl. lynnen , wollen , deckfels , bedden en anders dier-

33 g^lyl^e 3 van node worden fal fonderlinge toefigt en hulp van goede^

5, vrouwen , daer toe elcx binnen-Weeshuysmeefters Jiuysvrouwen

„ hen niet evenwel en fouden mogefi begeven , fullen jaerlycx ter-

j, ftont als die nieuw^e Weeshuysmeefters geftelt fullen fyn, by den
bchout en Burgemeefters van den Hage oy advys van de Wees-

S s ^ 5) Jiuys-'

>*
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huys-vaclers genomineert warden fes eerlyke Jouffrauwen of-

te Vrouwen , 't fy uytten fc'.delen ofte Suppoeften , ofte uytten

gemeente van den Hage ; van welke fes genomineerden die Stadt-

houder ofte Prefident tn eenige van de Raede als boven , fullen or-

donneren drie Vrouwen , die mede toefiende Buyten-Weeshujs-

moeders zullen fyn , en de Binnen-moeder raet , hulp en affiitentie

doen, en funderlinge neeriligheyt doen, omme van de goede luy-

den en anders te belbrgen linnen en wollen den voorfz Weeskinde-

deren nootelyk : ende boven dien mede gehouden fullen fyn , op

haere maenden ofte vierendeel jaers felver ter vleyfch-halle ende

vifchmarkc te gaen , en te lielpen forgen , dat in den huyfe en

keucken matelyk geregekheyt van fpyfe en van drank gehouden

werde, fulcx dac nochtans 't principael regiment van den iiuysiiou-

dcn op ten Binnen Weeshuys-vader en moeder ftaen fal ; Ende

fal van den mardgank en diergelycken dagelyxen uytgaef , by de

Binnen-moeder en marftganxfter een cedulle gehouden werden

,

als men in 't Leproeshuys en eenige andere der armen huyfen ge-

woenelyk is te doen; welke cedulle t'eynde elcken maent overge-

levert fal werden in handen van de Buyten-Weeshuysmeefters om-
me by den Boukhouder generalyk in fyne blaffaert geregiftreert te

werden, endaer uyr te mogen bemerken , hoedie laften waflen ofte

verminderen: Behoudelyk nochtans, dat die Stadhouder ofte Pre-

fident en eenige van de Raede als boven d'ouden Buyten - moeders

ofte eenige van dien mede fullen mogen continueren , en fullen tot

dien eynde voor de nieuwe genomineerde in 't billiec geftelt wer-
den ook die namen van de geene die in 't voorleden jaer gedient

hebben , en hoe lanck fy gedient zullen hebben : Alle welke buy-

ten-moeders niet vorder gemoeyt fullen werden , noch en fullen

geen macht hebben kinderen te mogen ontfangen ofte verlaeten

;

fullen niet te min de Weeshuysmeefters wel mogen recommande-
ren eenige Weeskindercn, die fyl. verftaen fullen nootelyke hulp

van doen te hebben , en ook mogen aengeven die gebreeken die in

eenige van de inwoonende kinderen vallen fullen , omme daer inne

verfien te worden na behooren. Tot welke Weesmoeders wy
Executeurs voor 't eerfte jaer geordonneert hebben, voor foo veel

in ons is , Cornelia van der Does , weduwe wylen Cornells van
Haeftent in fyn leven Procureur van den voorfcrevenHove,J/^f/>

telt Wilkms dochter van der Criep , huysvrouwe van Adriaen
Acrtz van der Aer ^ Subftituit van den Procureur Generael van
den felven Hove , Endelucia Jans dochter , huysvrouwe van Jan

„ Biericxe wyn-verlaeter.

X V.

,) Alle welke menichte van "Weeshuysmeefters en Weesmoeders
„ wy geordonneert hebben op hoope , dat die meniciite van den on-

,> dcrhouden Weeskindercn hoe langer hoe meer by hulpe van goede
„ luyden fal aenwaffchen , en dat een yegelyk hoope gegeven werde,

„ omme wel gedifpenfeert te werden 't geene dat fylieden mildelyk

a fullen geyen.

XVI.

J)

n
>»

j»

n

J»

»
>
»>

3»

n
»>

>»

»»

»
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XVI.

„ Item in dit voorfz der armen Wcesiiuys en fullen by de Wecs-

„ huysmeefters gccn kinderen ontfangen werden dan geechte kinde-

3, ren, die verftorvcn lyn van vader en mncdcr , en die heurluyder

5, ouders ten minftcn de vier laetfte jiitrcn voor heurl. overlyden

3, Euvrluyden van den Hage ofte SuppooftLn van den Hove gewcelc

„ zyn ; daer inne men ook rcgart nemen fal , dat der ingcbooreri

3, Buyrluydcr kinderen gcprefereert fullen werden der buytenluydcr

5, kinderen , die \an buyten fyn in den Ilage commen woenen.

XVII.

„ Item de Executeurs ofte gefurrogeerdc van dien , als dit Wees-
huys geerigeert Jiebbende , hier vooren genomineert , verfouken

henl. gerefervcert te werden voor heur en heuren erven van lieuren

lyven defcenderende, in den Ilage woonende, en tot heuren mon-
dige jaeren gecommen iynde, en lien eerlyk dragende, elcx deno-

minatie van twee arme Weeskinderen gequalificeert , als vooren ,

omme in \ voorfz. Weeshuys ontfangen te mogen werden i van

welke twee die by elc genomineert fullen werden de Weeshuys-
meellers een fullen moeten ontfangen ; vveike nominatie na 't over-

lyden van de voorfz Executeurs eerll fal commen op ten oudften

naetften defcendenr ^an de voorfz. Executeurs in rechter defcen-

denten linie en van de felvc fuccederen als cen goet Ilollants onver-

fterftelyk ertleen , zulcx tlat altoos de jongfte mansperfoon gequa-

lificeert Iynde als vooren, voor den ouwcr vrouAvs - perfoon gaen

fal, als fy beyde even na fullen fyn. Ende foe wanneer 't Wees-
kint) dat ter nominatie van elc van de voorfz. Executeur<; ofte hue-

ren fuccelTeurs als vooren rcfpcdiv clyk uyttcn Weeshuyfe fchey-

den fal, fullen fyl. of elc van heurl. naconulingen als vooren , we.^

der twee mogcn nomincren, omme daer uyt eengenomen te moe-
ten werden als vooren.

XVIII.

5, item en fullen in 't voorfz. Weeshuys geen kinderen geaccepteert

werden, die onder de drie jaeren out fyn, noch ook die fnachts

noch onreyn leggen , al waren die over de drie jaeren oudt , noch
ook geen oudt iynde boven thien jaeren, alsfy ontfangen werden,
noch die ook van eenige evelen ofte andere vallende iiekten crank
ofte b 'Imet fyn. ofte ook van andere fiekten die contagieux

,

voortimettende, ofte niet curabel en lyn; daer op in 't aennemen

jj van dc kmderen fonderlinck regart genomen fal v erdcn.

XIX.

J>

35

33

33

3)

33

33

J3

33

33

33

33

33

3'

3>

33

»

35

33

33

55

33

35

53 Item fal in dit J.uys een camerken apart gchouden werden, daer

55 men ten minilen twee fiekc kinderen, die van de andere gefchey-

Sss 1 ' den
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„ den fullen tlicnen, fal inogcn logcrcn, en hcurlr. gemak doen.

„ Mer of God yemanden van de voorlz. \V eeikinderen met der

5, haeltiger ofte andere contagieufe Tiekte vifiteerde , als pefte , lale-

5, rye en andere diergelyke
,

' foe fal 't felve kint of kinderen terftonE

„ gebragt werden ter plaetfe daer men gewoenelyk is fulke armen

„ kinderen te onderhouden en tot lalle als men gevvoenelyk is ander

5, arme kinderen te onderhouden en niet weder comen voor dat fy

,3 ganfelyken en al genefen fullen wefen.

XX.

„ Item in dit voorfz. Weeshuys fullen voor 't eerfte ontfangen wer-

3, denl-acht ofte thien Weeskinderen, eensdeels knechtkens, eens-

35 deels meyskens, die al gecleet iuUen fyn met couleur van habyt ,

3, als de roexkens van eene vcrruwe, te weten taneyt, paerts ofte

3, geciert grauw ofte anders, fulcx als die Weesmeefters bevinden

3, fullen i;eduyerlicxfte te fyn en dcWeebkinderen oerbaeriyk : Wel-

3, kecoleuren de Weeshuys-Mrs. ook fullen mogcn veranderen, foe

wanneer fyluyden bevinden fullen d'oude opper-clederen meeft al

verlleten te fyn , en dat men die elders k\ mogen befigen , en dat

men die fal behouwen te verandertn lot verloop van goetheyt of

„ fnoethey t van de lakenen , ofte dat daer cenige beter geduyriger

„ laeken \an maetelyken pryfe uytcommcn fal. tnde fullen op elcx

„ kints mouwe van der flincker arm geftelt werden de IctterenC. A.

53 geborduyecrt van root of f\v art laecken.

XXI.

„ Item de Weeskinderen die in dit Weeshuys ontfangen fullen

3, vt^erden, l^ehalvcn dathier vooren generalyk en voor al gefegt is,

33 dat fy in de vreefe Godts onderwelen en opgevoet fullen werden,

33 fullen ook des Sondacchs en Hcyligen daechs 't faemen twee en

33 VfKce malkanderen geleyden ter Sermoene, milTe en andere dien-

„ ftcn gaen, en alfoo ook 't faemen wederom 'thuys commen, fon-

3, der dappen ofte praeten, en aldaer blyven, te weten de knecht-

„ kens nae 't Sermoen op 't hooch Choor gaen fitten, op een plaet-

33 fe die men hen daer toe wyfen fal , in 't ooch van den Schoolmee-

3, fter, en de meyskens in 't ooch, bewaernille, en ontrent des

„ Weeshuys Binnen-moeder, daer op foe w el den Binnen-Wees-

3, huys-vader als de Redoers van der Schoele fonderlinge regart ne-

,3 men fal, foo in 't gaen nader kerke als anders, dat fy gene bro-

3, dronkenfchap ofte andere infolentie en plegen , mer Jien eerlycken

3, en manierlyken dragen tot Itichtinge van andere goede kinderen

,

„ daer inne de Binnen - buys - vader fal moeteii gebruykcn difcretie

,

3, omme infondcrlinge couwe dagen ofte diergelyke faeken3 den al-

,3 derjongfte kinderen uytten Sermoen te mogen houden, omme
33 niemant te tuiberen , en ook tuHchen 't Sermoen en mille defelve

„ fal mogen laeten "t buys gaen 3 omme hcn te wermen ofte fontby-

55 tens na vereyffchen des tydts.

XXII.

55
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XXII.

5, Item des werkcndaechs fuUen voor 't eerile die voorlz. knecht-

„ kens 't faemcn twee en twee manierlyk gaen in de gi ote Schoolen

J, en van daer wedcr 't faemen 't buys coinmen en in defelve blyven

55 gaen tertyt toe, dat fyL redelycken wel konnen Icltn ende Ichry-

35 ven ; daer inne fonderlinck regart genomen lal wcrden , dat die

35 geene die den Kcftoer ofte andere SchoolmeeRers l^evindcn ial

35 van goeder aert en verftant te zyn , omme defelve te offenen om-
,5 me goet gefchrift te fchryvcn, L atyn te leeren, omme eenige

,5 goedc luyden tcr cer te mogen dienen , ofte anders na de gratie

35 die fyl van God hebbcn fuUen, beilelt te worden, en dat foe lange

35 tot den ftact van 't "W^eeshuys fal vermogen eenen anderen School-

35 meeller tc mogen ondcrhouden ; Ende de geene daer inne geen
35 fonderlinge veinufcigheyt ofte verftant bevonden en fal wcrden

,

3, fuUen na dat fy redelyk fullcn konnen lefen en fchryven des werc-

3, kedaechs gefchikt werden elc op fulken ambocht , als de Wees-
35 huys-Mrs. van binnen en buyten bevinden zullcn den felven dicn-

55 Iticxfte te fyn, na de llerkheyt van leden en inductrye ofte ver-

35 ftant, dat fyl. in elk van de jongens fuUen connen bemerken
;

35 Daer inne ook goede tocligt genomen fal werden 5 dat fyl. ter ge-

,5 woenlycker uurcn op haer ambocht gaen, en ''t buys commen

,

,5 fonder lancx de llraten te lopen. Ende fallen niettemin defelve

35 ambocht -jongens des Hcyligen daechs en op eenige ledige uren

35 foe in der kerke als 't hays geoeffent werden omme hemi. lefen

3, en fchryven te ondcrhouden ende beter te leren.

XXIII.

,5 Ende als r.engaende de meyskens , feer ionk fynde , fallen voor

35 ""t eerrte gelecrt worden leefen en ook fchryven , is "'t doenelyk

,

35 ende daer nac gcftelt worden , omme matelyk te leeren linnen en
^-jV'oUen naycn en na die gratie , die hen Godt verleenen B.\ ,

55 vuorts geoeftcnt werden tot alle hayswerk, om by eenige goede

35 luyden ofte in eenige neeringe geltelt te mogen werden.

XXIV.

„ Ende de geene ''t fy meyskens ofte knegtkens , die tot eenig

3, handwerk ofte neeringe geftelt fuUen worden , fallen ongehouden

55 fyn eenig Gildegelt ofte jaer-penningen te betalen, foe lange fy

„ onder bewaerniife van 't felve Wecshavs fallen Iben.

XXV.

„ Item foe wanneer yemant van dc voorlz. Weeskinderen 't fy

55 knegtkens ofte meyskens , foe oadt en clock geworden fal fyn ,

55 dat defelve fyn coil en matelyke onderhoat fal rnogen vvinnen,

35 ofte hearlieder hantwerk ofte ambocht redelyk connen , foe ful-

Sss 3 len
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„ len als dan defclve uytten huyfe geftclt werdcn ; mits henlieden

55 gevende twee nieuwe liemden5 een paer nicuwe ichoen , ecn re-

5, delyk ftcrk habyt , niet u) tmuytcndc van coleure 5 na difcretic

5, van dc W'eeshuysmeeltcrs. Ende fullen die voori'z. Weeslmys-

55 meefters 00k gchouden fyn 't felve kmt tc bcllellen by een goet

5, meefter , is 't doenelyk, al foude men "t felve kint met een pone

5, vlacms weynich min ofte meer moeten te bate commen voor 't

55 eerfte jaer5 mits wedernemende geiofte en borch van den meefter,

55 en niet van hem llellen fonder merkelyke rcden en buyten weten

van de Wecshuysmeellers.
3)

XXVI.

-,, Indicn de \Feeshuis-Mrs 't zelve kind oRe kinderen zulcx als

j5 vooren niet en fouden weeten te beftellen , loe lal fulken Wees-

„ kint (mit vruntfchap uytten Wceshuys gchouden ofte verlatenfyn-

5, de) des Sonnendaech en andere Hcylige dagen, als 't fyn coil

55 niet wel en foude mogen winnen, voor 'c ccrjte jaer na dattetuyt-

„ ten Weeshuys gefcheyden fal zyn , mogen commen eeten in 't

,5 Weeshuys en genieten de portie in "t voorfz. Weeshuys mit ten

„ anderen Weeskmderen, ten eyndc de Weeshuys -Mrs tc beter

55 regart mogen nemcn , hoe Jiy hem fclven aenfchickcnde is.

XXVII.

„ Item oft gebeurde, d:it yemant van de \Y^eeskinderen in 'c

5, Weeshuys hem oneerlyk aenfchickte ofte tot eenige rabbauwerye

,5 ofte rebellicheyt waer vougende5 en dat hy daer van tot twee of-

,5 te driemalen gecorrigeert ofte verboden fynde , des niet en liete ,

3, of hem niet becer aen en fchickte, foe fullen die W'eeshuysmrs.

,5 't felve uytten hi^fe mogen ftellen en ecn ander in fyn plaetic ont-

5, fangen.

XXVIIK

3, £nde aengaende de geregeltheyt van de kinderen en heurlr.

35 dagelyxe converfatie op ter Itraaten , als van Godt te bidden , op

,5 te ftaen 5 ilapcn te gaen , ter Schole en tcr Averk te gaen en hen

35 felven te havenen en te walTchen, fullen die Binnen-Weeshuys

-

5, vader en moeder llellen fulken regulen als fy na gelegcntheyt van

„ den tyt en qualiteyt van de kinderen bevindcn ibllen te behooren
;

35 omme welke geregeltheyt te beter te onderhouden, fal daer van

35 een tafelken geflelt en gehouden werden in de Eet-plaetfe van de
35 kinderen , daer inne 00k mede gcftelt mogen werden eenige pey-

5, nen, daer mede men de kinderen meer eerlyke fchaemte dan met
3, grote ftraHinge tot deuchden fal mogen opvoeden, en fal die Bin-

3, nen-Wecshuys-meefter hem daer fulcx indragen 3 dat die boos-

35 heyt geftraft cnde die deuchde geofFent werde.

XXIX
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XXIX.
„ Item zuUen alle jaers de Weeshuysmeefters in der tyt ende noch

„ vier andere notable perloonen , ""t fy uytten Edelen , Suppoelten

„ en Regierders van den Hage , by den Stadhouder ofte Prefident

,5 en eenige van den Rade als boven , den Schout en Burgemeefters

5, van den Hage daer toe rcfpeftivelyk te ordonneren twee en twee

J, t'faemen in dc vier quartieren van den Hage tot drie reyfen, als

„ tot PaefTohen , Pincxteren en Kermis , een dach voor ofte naer

35 foe 't hem oirbaerlycktte dunken fal, mit een fchaelc omme gaen,

„ om een aelmille tot onderhout en vordernilTe van den voorfz.

5, Weeshuys, Ende boven dien fuUen defelve perfoonen eens sjaers

5, omme gaen als op nieuwe jaers avont voor 't v^^ynter-vleefch van

5, de Weeskindercn.

35

3>

»'

n

»

XXX.

J, Welke dagen dat men omme gaen fal die "Weeshuysmeefters te

vooren fuUen doen vercundigen by den Predikanten , foe in 't

Convent der Predikaren als in der Prochiekerke van den Hage ,

en elders daer 't heurl. goet duncken fal ; verfoukende dat die

Predikanten met corte woorden een hartehcke vermaen willen

doen tot Caritaten en aelmifTeti voor de arme Weeskinderen ; de

gemeente byfonder voorhoudende , dat die Eerwaerdige Heere en

Vader in Gode , die Eertsbiifchop van Utrecht , feer goet gevon-

den heeft dees fundatie te doen bevorderen , omme de defolaten

Weeskinderen , die deur verlatentheyt en armoede tot ondeuch-

den fouden mogen geraken , by aenhout en goet onderwys toe

deuehden en in de vreefe Gods te mogen opvoeden.

XXXI.

„ Noch fuUen de Weeshuismeefters fonnendaechs en andere feefl-

dagen , als die Kerkmeelters gewoenelyk zyn om te gaen , ondeij

't Sermoen ofte onder de miffe , met een bart mogen gaen achter

dcH. Geeftmeefters, alfoe die H. Geefl armen en huylfitien mit

dees fundatie feer verlicht fyn.

XXXII.

„ Item fal dit "Weeshuys en die kinderen en perfoonen daer inne

„ woonende altyt vry fyn van excyfen , contributien en andere per-

„ foneel laften, als ook na rechte, foe lange fylieden in 't Weeshuys

„ fullen woonen.

XXXIII.

„ Ende indien eenige apparentie is , dat die Weeskinderen » clie^

„ in 't voorlz. Weeshuys ontfansen iullen worden 5 eenige goede;^

van
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van heurl. ouders oftc andere vriendcn aenbeflurven waren , eer

fy daerinne commen fullen , fuUen in dien gevalle die \^'eeshuys-

meeflers mogen eylTchen en die nacfte vrienden die heurl. Wees-
kint in 't U eeshuys iullen willen beftellen , gehouden fyn te leve-

ren den fclven Weeshuysmeefteis Inventaris en bewys \an de goe-

den, die 't felve W'eeskint aenbellorven iullen fyn. Ende van de-

felve goeden fullen die Weeshuysmeefteis 't vrucht-gebrujk of

,> ufufrud hebben, foe lange als t lelve Weeskint of Weeskinderen

in ""t Weeshuys onderhouden werden. Ende foe wanneer die daer

uyt fullen fcheyden ofte verlaeten werden , fal hem fyn hooftllal

volgen tot fyn ambocht ofte neeringe by difpeniatie \an de \K' ees-

huysmeefters , fonder dac de Weeshuy^meeiters fulcke \\ eesldnde-

ren gehouden fullen fyn te laeten volgen cenige cleederen oftc

diergclyken moebelen : Uytgefondert nochtans pelt en rentebrie-

ven, daer van de hooftfomme ofte hooftllal alleenlyk totter Vees-
kinderen behouf fal bewaert werden. Behoude'lyk mede , dat

niemant van heurl. naeflen vrunden eenige quereele van cleeren

ofte diergelyke moebelen fullen mogen maken ; Ende ingevalle 't

felve kint in \ Weeshuys quam te overlyden , fal \ guent dat ful-

ken Weeskint in 'c Weeshuys gebragt fal hebben, aldaer blyven.

]>

3J

XXXIV.

5, Item indien datter eenich Weeskint , noch in 't Weeshuys we-
3, fende , eenich goet aenbefterft, daer van fal het vrucht-gebruyck

55 ofte de renten commen aen 't Weeshuys voorfz , foe lange als 't

35 felve Weeskint in 't Weeshuys blyven fal, ofte fullen die naefte vrien-

3, den van \ felve "Weeskint by advyfe van de Weesmeeflers van

3, den Hage 't felve kint met fyn goedt naer hem mogen nemen ,

35 mits betalende \ oor elk jaer montcofte en onderhout , dat 't felve

35 kint daer geweeft fal hebben 5 vyftien Car. guld. na beloop des

„ tyts.

XXXV.

„ Item indien eenich Weeskint fulken goet aenbefturven fynde

,

,, aflyvich worde , noch in 't WeesJiuys wefendc , fullen die vrun-
„ den ofte erfgenamen als dan \ felve goet daer inne tot 's Wces-
5, huys behouf mogen laeten , indien fy willen , ofte mogen 't riac

J, hem nemen , mits betalende voor elk jaer montcofte en onder-
„ houts van 't felve Weeskint vyftien Car. guld. sjaers als vooren,
j» mitte doodfchulden.

XXXVI.

„ Item foo verre yemant van de weefen in 't Weeshuys wefende,
5, yet by teltamenten oftc andere gifte gemaekt ofte gegeven wferde,
3, fal t vrucht-gebruyk of renten van dien 't Weesiiuys volgen , foe
35 lange 't Weeskint , die 't felve gemaekf cs , daer inne fal blyven.
3, Ende ^t felve Weeskint uytten Weeshuys fcheydende, by belie-

„ yen en goetduncken van Wees-Mrs. van den Hage5 fal't felve ge-

55 maeKte
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„ maekte of gegeven goet hem volgen, fonder afbreck van eenige

„ voorgaende coflen of anders, ten waere of 't felve "Vv'eeskint

,, quame binnen 't Weeshuys te overlyden , in welken gevalle fuUen

„ de erfgenamen van 't felve Weeskint fulk goet nae hem mogen

„ nemen, mits betalende na advenant van den tyt, dattet Weeskint

„ aldaer geweell fal fyn , jaerlyx de fomme van vyftien Car. guld.

„ mette doodfchulden als boven.

XXXVII.

3, Item alfoe te hoopen is , dat in defen huyfe eenige goede huys-

houders fuUen commen woenen tot binnen-vadcr ende moeder ,

den v^elken niet gelegen fal fyn lichtelyk heurlieder huysraet te

vercoopen , ioe is geordonneert , datter een goeden pertinenten'

inventaris gemaekt fal worden , van de beddens , laekens , hout-

werk en anders, dat totten voorfz. huyfe fal behooren, daer op
't felve den Weeshuys-binnen-vader en moeder gelevert fal vi^er-

den, omme in 't fcheyden uyt het Weeshuys, of fulcx gebeurde,

by hern ofte fynen erven daer af verantvi^oort te werden : Van
gelyke fal 00k ecn percinente inventaris gemaekt werden met
fpeciricatie als ^'ooren van den huysraet en inboel , die fulke bin-

nen-vader en moeder in 't voorfz. Weeshuys fuUen willen bren-

gen , omme henlieden heurlieder huysraet mede t'allen tyden op-

ten felven inventaris gerellitueert te mogen werden , als fy dcs

begecren fuUen : Welke inventaris driemael gefchreven fal wer-

den , en d'een bewaert werden in dc belloten Weeskiil , d'ander

by den buyten-vaders in 't voorfz. Comptoir en die derden in han-

den van den binnen-Weeshuys-vader en moeder.

„ \'erfoukendc die voorfz- Exccuteurs refpeftivelyken , dat my-
nen Ed. en Mo. Heeren de Stadhouder ,Prefident en Raden's Hoofs

„ van HoUant , den Bailliu , Schouc , Burgemeefters ende Gerechte

„ van denHage, gelieven dees voorfz. Ordonnantie te deuriien en

„ corrigeren, ift noot, en daer na 00k defelve te approberen , ten

„ minllen ter tyt toe 't verloop van iaeken anders vereylTchen , en

„ anders by den voorfz. Hove en Regierders van den Hage fal fyn

„ geordonneert.

„ Gefien by den Hove van Hollant die voorfz. geconcipieerde Or-

„ donnantie van 't arme Weeshuys alhier in den Hage , gemaekt by

„ de iiedirrogeerde Executeurs van denTeftamente van wylen Crys-

„ pyn van Bofchuyfen en Juflr-auwe Agneyfe Pieters dochter fyne

J, huysvrouvve , mitsp,aders , 't verfoek van de felve Executeurs : Ge-

„ fien mede de audorifatie , confent, ratificatie, approhatie en con-

„ firm itie den voorfz. Executeurs vcrleent by den Eerwaerdigen va-,

„ der in Gode Heeren Freder'tk van TauUiibutrh , EertsbilTchop van

„ Utrechc, daer by den voorfz,. Executeurs toegelaten is die goeden

„ den gemeenen armen als vooren te mogen employeren tot ereftie

J, van een Weeshuys in den Ha^^e , nae lieurlieder goetdunken , in

1} dato den 16 October 15-63 en dcur de acle van voorgaende con-

Ttt fent
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„ fent vandcfcn Hove getransfixeert , van dato den \j May Ao. i5'63

„ voo) fz. Gcfien ook die corredtien en additien , mitsgaders 't con-

„ fent van den Bailliu , Burgemeelkrs en Schepenen van den Hagc

„ op te voorfz. geconcipieerde (3rdonnantie geltek : heeft 't voorlz.

Hof die vooriz. Ordonnande (eensdeels defclve ook gecorrigeert

en geaugmenteert hebbende ) in alle lyn poinften , fulcx als boven,

geapprobeert, ende approbeert dcfelve mits delen, confenteeren-

5, de de gefurrogeerde Exccuteurs hier vooren genomineert heur-

„ liedcr verlbek en referve, fulcx fy die in 't 17 artikcl hier boven

5, verfogt hebben. Ordonneert voorts 't zelve Hof mits defen den

„ voorfz Regierders van den Hage , en alle anderen die 't felve aen-

„ gaen mach , nae den inhouden van der voorfz Ordonnantie te re-

guleren. Gedaen in den Hage in den Rade den xo November
1564. Toirconde 't zegel van Juttitie hier aengehangen j in ken-

niffe van my,

5»

>5

3>

53

33

33

Onderteykent
B. ERNST.

Eenige

veran-

dcringen

daariii

nader-

hand ge-

maakt.

T'yd van
deaan-
flellingei

der Rc-
gcnten.

Inter-

prctatie

van Ikc

16 arc-

van de

Ordon-
nantie op

'tWees-
huis.

Naderhand zyn na tyds gelegendheid en voorvallende zaaken ver-

fcheide veranderingen in de voorfz. Ordonnantie gemaakt ; en vvel

inzonderheid hceft het Hof op den 17 Mei 15-68 het vierde en zesde

artikel gealtereert en geordonneert , dat de Buiten-vaders en moe-
ders in plaatze van op Maria Ligtmis (zyndc den t Februarii 1 zou-

den verzet werden op den cerlten Auguftus, en dat de afgaande op
A^w zelven dag hunne rekeninge zouden doen {a). By het 16 arti-

kel van de meergcmelde Ordonnantie zynde geftatueert , dat in den

IFeeshnife geeii IVeeskinderen zouden ontfangen worden , dan iviens on-

ders ten minjten de I'ter laaterc jaai-en voor hun overljden himrhiiden

van den Hage of Siippoo/ien van den Hove zouden zyn geweefi , zoo
viel by de Vaders en Regenten van 't Weeshuis eenige bedenkelyk-

heid of kindcren, welker ouders voorheen wel burgers van den Ha-
ge zyn gewecll, dog waar van de langiUevende na eene andere ftad

ofplaatze was vertrokken en aldaar na twee jaaren overleden , laa-

tende de kinderen in den Hage blyven vvoonen , wel admiflibel zyn
tot het beneficie van 't voorfz. \\ eeshuis : waar op zy zig aan den
Hove hebbende vervoegt , op den z8 Mei 1569 deze navolgende
interprctatic bequamen.

3, A Lfoe die Vaders en Toefienders van den armen Weeshuyfe in

„ l\ den Hage den Hove van Hollantte kennen gegeven hebben,
hoe dat by de ordonnantie van den felven Weeshuyfe by den voorfz

Hove by provifie gemaekt, art iG. geordonneert es, dat in den
felven Weeshuyfe geen Weeskinderen ontfangen fullen werden

,

dan wiens ouders ten minften de vier laetfte jacren voor heurlr. over-
lyden Buyrluyden van den Hagc ofte Suppootten van den Hove ge-
geweeft louden zyn. 't Isnu foo> dat fy Supplianten verfogt fyn,
omme in den voorfz. Weeshuyfe te ontfangen twee Weeskinde-

ren
( a ) Geregillr. in 't vierde Memoriaalb. van Ernft , fol. 123.
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53 ren , daer vader en moeder af geweeft 2,yn Authonis Gerrits^.

55 Schipper en Maritgeu Hiiygeu dochter geechte perfoonen nu overr

5, leden iynde , beyde altoes geweeft heblDcnde Buyrluydcn van den

3, Hage, en in den Hai;,e gewoonthebbendetotheurlr. overlyden toe,

5, dan dac die voorfz Anthonis nae 't overlyden van iyne \oorfz

jj huysvrouwe , wcfende weduwenaer, ontrent tweejaeren voor iyn

55 overlyden vertrocken es binnen der ftcde van Delft, en aldaer on-

55 lancx geflorven, laetenc^ie fyne voorfz, kindeien alhier in den IJa-

55 ge blyven vvoonen. Ende alfoe die voorfz Ordonnantie, als viinlegis

35 hebbende , ftricte es , en by de Supplianten niet geexcedeert en

„ foude mogen werden ; fulcx dat mits de voorfz C^rdonnantie de

55 kinderen van alfulke perfoonen niet en fcheyncn admilTibeltewefen

5, totten beneficie van den W'eeshuyfe , en die Supplianten niet en

3, weten, hoe fy hen felven in defen reguleren fouden , hoewel noch-

,5 tans apparentelyk de intentie ofte meyninge van 't voorfz. point

33 van de Ordonnantie fchynt te wefen en te militeren in faveur van

3, ingeboornen van den Hage, op dat een eygelyck tot alien flonden

J,
in den Hage van buyten comende , den voorfz. Weeshuyfe lich-

5, telyk moejelycken fouden vallen,foe verfochten de Supplianten , dat

55 't felve Hof foude willen 't voorfz. articule van der Ordonnantie

„ naerder uyt te drukken en te interpreteren. SOE IS'l , dat 't

55 voorfz Hof hier op gehad \ advys van den Schout , Burgemeefteren

53 en Gerechte van den Hage , nae voorgaende communicatie by de

35 Supplianten gehouden , interpreterende die voorfz. Ordonnantie 3

,3 verclaert heeft en verclaert mits defen, dat 't felve 16. art. van der

55 Ordonnantie lal blyven in fyn geheel. Welverftaende dat de kin-

3, dcren van yader en moeder ( Buyrluyden van den f-Jage geweeft

3, hebbende) volgende de felve Ordonnantie gewonnen en geborei]^

5, en akoos by heurluyder vad-^r off moeder in coft, clederen, &c.

35 onderhouden zyn geweeft tot hcurlieder vader ofte moeder over-

5, lyden toe by de Supplianten in den voorfz. Weeshuyfe ontfan-

35 gen fullen worden, niet jegenftaende die langft levcnde hem een

55 jaer of twee buyten de \ lecke van den Hage in andere fteden

35 ofte plaetfen bcgeven heeft , ommc te bet hun by leven te win-

5, nen en aldaer comen te fterven. Behoudelyk dat I'y noch vry fyn

55 en heurluyder buurfchap van den Hage niet te buyten gegaen en

55 op andere plaetfen 't Poortenfchap ofte burgerfchap gewonnen en

55 hebben : En dit al by provifie ter tyt en wylen toe by den

3, voorfz. Hove na gelegentheyt der faekcn en des tyts anders fal

,5 werden geordonneert. Gedaen in den Hage den 28 Mey 15-69.

33 by Prcfidentj Sashoiit -, 'Jacobi, Moons > Criep, Ferdiiyu.

\\'e2;ens het bovengemelde artikcl, wierd in den jaare 15:84 zelfs Zwaa-
zwaarigheid gemaakt , om eenen Jan Crispynsz , zoon van Cornells righeid.

Crispyiisz , wiens moeder was eene natuurlyke dogter van Crispyn van °"^
^^

Bofchuiien , uit wiens goederen, gelyk wy hier vooren hebben ver- Crh
haalt, 't Weeshuis mede is geiligt, in 't huis te nemen , vermids pyi

de/.e jongeling buiten den Hage was cebooren en alzoo volgens de "^"^

meergemelde v rdonnantie niet admilTibel was. ""t Hof, waar aan omdat
de grootmoeder zig hadde geaddrelTeert , fchreef daar over aan .de buiten

Ttt X Re- '^^""«

nen Jau
Cris-

pynsz in

lenc-
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was Regcnten eifchende dicnaangaande liun advis ; waar op de Regen-

geboo- ten aan den Hove het volgende deden toekomen
reii.

Advis

EcJeIC:, Hooggekerde :, Wjzt, Voorzienige
:> zeer difcrete Heereu.

»

»»

vande » A >f Yn Ilecren , wy hebben ontfangen zekcre rcqueile aanUwer
R'-'g^"- ») IVjL E- geprefenteert by en van wcgen E(yfabetb Crispyiis docJi-
tendicn-

^^ tcr van Bofchuyfe , verfouckcnde om in den Yveeshuyle te heb-

gaande. j> ben eenen Jan Crispyiisz , zoone van eenen Cornells Crispynsz

„ overleden &c. Op de welke Uwer E. bcgeert hebben ons advys,

n dient defe om Uwer E. tc vertliooncn , hoe dat in den Weeshuy-

„ fe es fekere Ordonnantie , dat de kindercn in den Ilage nyet ge-

yy booren , de Weesvaders nyet en mogen accepteren noch inne te

„ nemen; Ende alfoo defe jonge gebooren cs buyten 's Lands, foo

„ en hebben wyl. dezelve nyet konnen accepteren , hoewel nogtans

de overgrootvader deszelfs kint ( waar van de buppliante eene
natuurlyke dogter es ^ de goederen principalyk, vvaarmede 't

\^'ecshuys es geilicht , gegeven en beiprokcn heefc , foo dat 'c

felve kind voor alles wel behoort geprefereert te wefen , Ende
Uwer Ed. als zynde oppcr-Weesvadcren , die voorfz. Ordonnantie
wel fouden vuyt redenen als vooren infringercn en ons ordonne-
ren 't voorfz. kind te accepteren , fonder nochtans te trecken in

confequentie en blyvende de voorn. Ordonnantie nyettemin in al-

les in haer geheel. Ende alfoo wy voorder nyet en weten te feg-

fen, bidden Uwer Ed. dat dezelve believen dit ons advys ten

eften te vvillen nemen.

„ Edele &c : Godt de Hcer wil Uwer Ed, gefparen in een lang-

j, duurige regeeringe. Gefchreven in den Ilage den 7. Septcmb.

» 1584-
En was ondertekene,

y. Jacobs:, Adriaen Aertz. en J! Genitts.

^ Onder de voorwaarden in de voorfz Ordonnantie begrepen, is

minge K^en van de minfte , dat dit Weeshuis altoos zoude voeren den naam
van 't van het arme Weeshuis van Ciifpyn van Bojchuyjhi enAgniete Pieters,

^."^' als uit derzelver middelen opgeregt {b) \ en dat de XVeeskinderen
""

in erkcntcnilfe en tot een eeuwige en onverllierflyke gedagte van

hunne eerlle weldoeners op de linker arm zouden dragen de twee
eerfte

{b) Het ftigten en oprcgten van dcze en diergelyke openbaarc of gemcene
Godshuizen voor arme en oudcrloorc kindercn was ouwlings by de Romeinen al

ingebruik, en zodanigc Iiuizcn wierden uit de gemcene fchatkill of wel uit de

giften, door de Kcizers en andere by erfmakinge daar toe gegeven, ondcrhouden.

De jongcns , daarin opgebragt, wierden aUmentarii pueri ^ en dc meisjcns aUmcnta'

ritt puell<e genocnit. Men nocmde ze 00k wel na den naam van hunne ftigtcrs.

yintonius Pins iligte ccn huis voor meisjens , welke na zyne huisvrouw Fauftina
,

Faufliniancn genocmt wierden ; en Alexander Severus een huis voor jongcns en
meisjens, welke na hem en zyne moedcr Mammaani en Mammaante wierden g<:-

hcten. Jul. Capitol, m Anton. & Severe.
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cerfle Letters C. en A- van de voornamen der gemelde perzooncn
door den anderen gevoegt. Welke benaminge en teken heden nog
onderhouden , en by openbaare infcriptie boven de poorc van 't je-

genwoordig Weeshuis gezien werd , niet jegenrtaande 't zelve na-

derhand door verfcheide andere Icgaatcn, coUeden en diergelyke

mildadighcden van tyd tot tyd in middelen en vermogcn is aangeno-

men, en daar door dat van den mcergcnielden Pleer van liofchuifen

zeer verre te ])oven gaat. Want onder de weldaden, waarmede
deze armen al in vroegc tyden begunftigt wicrden, blonk inzonder-

heid 00k uit de liefdadigheid van haar Ed. Gr. Mog. dewelke uit

aanmerkinge van denfoberen Itaat en geringe inkomften van 't Wees-
huis, den weezen by refolutie van den 10 Maart if/p begiftigden

naet den eigendom van eenige landeryen , dewelke het kloofter der

Doininikaanen waren toebehoorende,verIeenendetendieneinde op het

verzoek van de IFeesvaders van V gan.- Weeshuis , mitsgaders Hen-
drik Croefink Heere tot Benthuizeii met hen gevoegt , het volgende

apoftil ; „ De Staten van Holland gehoort iiebbende 't goet rapport

55 van deze zaeke en aanmerkende de Ibbere inkomften van 't Wees-
55 huis in dezen geroert , mitsgaders de goede geregeltheyt die daer

ii in word onderhouden , willende daerom helpen voorlien op 't on-

„ derhoud van de arme weezen , als na behooren , daer aen den

), dienlt Gods fonderling is gelegen ; en hier op gehoort het advis

,y van den Ontfangcr van de goederen van ''t Convent van de Predi-

j, kaaren in den Hage , hebben gegunt en geaccordeert , gunnen en

„ accorderen by delen , dat de twee ftukken lands gelegen aan de

„ zuiczyde van t Hagenhout , groot ontrent agt margen met eene

„ marge elsland , daer bezuyden aan leggende , mitsgaders de vruch-

») ten en inkomllen van dien tot behoef van 't Weeshuys voortaen

)) zullen blyvcn gceygent en geappropricert, endatdezelve daer toe

„ by de Supplianten aangevaert en gebruikt fuUen mogen werden,
zonder yemants wederfeggen of eenich belet ter contrarie ; Wel-
verlkende foo verre d'inkomften en goederen van ""t Convent van
de Predikarcn in den Hage niet zullen mogen vervallen de beta-

), hnge van 't ondcrhout van de Conventualen en andere laflen daer

j5 uitgaende , de voorn. Supplianten uyt d inkomften en vruchten

,1 fullen laten volgen foo veel naer advcnant als daer aen te kort fal

» mogen komen , en dat tcr tyd en wylen toe de goederen van 't

)) zelve Convent het onderhoud van de Conventualen en d'andere

]) laften als vooren fullen dragen mogen , waarna een ieder hem fal

3) hebben te rcguleren. Ook verzogtcn de Regenten in den jaare

1^84 , om voorzien te mogen werden met de ongealieneerde goe-

deren van het Konvent van St. Agniete ; waar op de Staten van

Holland „ by refolutie van den 15" AuguiU des gemelde jaars ordon-

neerdcn, dat tie ontfanger van des voorfz. Convents goederen by

,) fpeci!"icatie van ftuk tot lluk foude Itellen en overzenden alle de
partyen van goederen , gekomen van den zelven Convente , met
defignatie van de plaatzen , groote en limiten van de landen

,

wat die in huure gelden en voor wat tyd dezelve zyn verhuurt

,

,, ommc, het zclve gezien, verder op der Supplianten verzoek ge-

ii difponeert te werden als na behooren. En dewyl door deze en

Ttt 3 dier-
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diergelvke giften, de inkomfien van het huis nog niet genoegzaam

waren
,' om duaruit hct groot gctal der armen , die reets in 't huis

waren ingenomen, bequaamlyk te konnen onderhoudcn , zoo con-

fentecrden de meergemclde Staten in den jaare 1599. tot ver<!ere

onderlkuninge eene Lotery, en is, zcgt de Heer llor (c) i-,
door

„ het Hberaal inleggen in dezelve Lotery 't gebreck en behoeftig-

„ heid \an dien gebeneficeert , en watter vorder van nodig is, wcrd

„ jaerlyx door de liberalitcit van de Edelcn, Suppoo^len, burgeren

„ en inwoonderen rykelyk geholpca.
Vry- Dit Godshuis is nevcns de andcrc ten alien tyden exempt geweefl:

JaJ^ van Stads en gemeene Lands middclen zoo ordinaire als extraordi-

ftadsen naire, uitgezondert van de Verpondinge op landen en huizen , zoo
gemee- als zulks nog nader by haar Ed. Groot Mog. Rcloluiie van den 17

to'dde-*^*
December i68x is bekragtigt. Ja zelfs bevryden de btaten van Hol-

len.
* land by een fpeciaie Relolutie van den x Mci 1565- dit v, eeshuis van

den Thienden penning , dewelke als toen over alle vafte goederen

door ganfch Ilolland en \v eitvriesland wierd onigel agcn , en „ ge-

5, l.illen mitsdien den Rcntmeefter van Zuitholland den Vadcrs en

„ Toezienders van den armen W'eebhuize in den liage ongemoeit

'tWe 5- " '^ \A\.tn van den Thienden penning ter caufe van zekere renten,

huisge- „ die zy uit zyn handen ten behoeve van den voorfz. u'eeshuizen
niet me- ^^ hebbcn ontfangcn , als van dien gecximeert zynde by de Ordon-

aarideei " ^'^"'^^'c ^^^ ^^'"^ zclven Thienden penning. Cok geniet dit huis

inde j, nevens de andere Godshuizen van den Hage, waar onder ook ge-
rand- rckent werden het St. l\ikolaas Gaithuis alhier en het Galthuis te
^'^^"'.

_ Scheveninge, zyn aandeel in de randzoen-penningen van de pagten,

gen.' die binr.en den Ilaag en Haag-ambacht gecollefteert werden.

In dit W'eeshuis wierden ook eertyds ontfangen de Vv^eeskinde-

war<fnin i^^n van buurlulden van den Hage tot Scheveninge woonagtig; en

'tWees- nadien de Regenten volgens het 29 en 30 artikel van de meergemel-
huis me- (je Ordonnantie bevoegt waren , om op zekere tyden van het jaar

nilirfbei ^^"S^ ^- hui/en in den'Hage en ook in de kerken aalmoeiren te mo-
Wees- gen inzamelen tot onderhoud en vorderniirc van ""t voorfz. W'ees-
kinde- "huis , vcizogten de Regenten, dat het Hof die van denGcregte van

Scheve-
'^^''^ Hagc zoude willen authoriferen en ordonneren , ommt tot Sche-

ningc. veninge twee of drie eerlyke perzoonen te flellen 5 die tot diicretie

van de Supplianten binnen den Dorpe van Scheveninge van gelyke

aalmoeszen tot behoef van 't zelve vv^eeshuis zouden mogen collec-

teren, 't geen zy van den gemeldenHove by afte van den 17 Novem-
l)er 1567. verkregen.

Audo- 5> A Lfoe die Vaders en Toefienders van den armen Weeshuyfe al-

riiaiie „ £\ Jiier in den Hage, den Hove van Hollant te kennen gegeven

Gcre*^fe
" ^'^t)bcn, hoc dat fy Supplianten volgende d'Ordonnantie van den

vandeif »> felvcn W'ceshuyfe, mede ontfangen moeten der Buyrluyden van
Hage, ,j den Hage, We^skindcren tot Scheveninge woonagtich, en fulcx

°"s"h " ^^''^^^'^ ^""'^ kinderen van Scheveninge ontfangen liebben : Ende at-

veiiinge' j> ^o^ ^Y ^c ij). cn 31. articulen van de zelve Ordonnantie die Sup-

2. of 3. plian-

^S/. (0 Ncdcrl Htft, JX, hek, fag, 145.
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J, pliantcn geauftorifeert fjn tot fekere tyden van den jaere langes die

„ huyfe in den Hage , en 00k in de kerken een aelmiile te collefteren

„ tot onderhout en vordernide van den voorfz. Weeshuyfe , Soe

„ verfochtenfySupplianten, dat 't felve Hof foude willen die van den
„ Gerechte van den Hage auftorileren en ordonneren , omme lot

y, Scheveninge twee of drie eerlyke perfoonen te Itellen , die weike

M tot difcrctie van de Supplianten 1 foe 't hen oirbaerlicxt dunken fal,

„ binnen den Dorpe en kerke van Scheveninge van gelyke aelmilTe

J, tot behouf van den felven Weeshuyfe fullen mogen collederen

,

„ en de felve alle jaers vernieuwen , gelyk van eenige Leproos-Mrs.

3t van 't Leprooshuys in den Hage , tot Scheveninge woonachtig ge-

„ daen wort, en henl. hier v?.n te verleenen behoorlyke afte ; SOE
35 1ST, dat 't voorfz. Hof hier op gehad 't advys van den Bailliu ,

3» Sellout , Burgemeederen en Gerechte van den Hage , daer by fyl.

,) verclaeren, t verfoek van de Supplianten redelyk te fyn , en dat

„ men 't Weeshuys 't felve wel behoort te accorderen, den felven

„ van den Gerechte van den Hage geauftorifeert en geordonneert

5, heeft , auftorifeert en ordonneert 't felve Hof mits defen tot Sche-

j, veninge twee of drie perfoonen te ftellen , die welke tot difcretie

„ van de Supplianten foe 't hen oirbaerlicxt dunken fal , binnen den

13 Dorpe en kerke van Scheveninge voorfz. aelmifle tot behoef van

}, den voorfz. Weeshuys in den Hage fullen mogen collefteren : Kn-
„ de de felve alle jaers ten gewoenlyke tyden vernieuwen , als die

„ andere Geeftelyke dienlten tot Scheveninge vernieuwt worden.

,. Adum den xvij. Novembris X V *^. L X V J J-

Hieruit fuflineerden die van Schevelinge in laatere tyden 3 dat de
kindercn van Schevelingfche ouders gebooren regt hebben 3 om ne-

vens andere Weeskinderen in 't voorfz. Weeshuis opgevoet en on-

derhouden te werden ; en wanneer het tegendeel van dien by de
Regentcn en Magiftraat van den Hage wierd tegengevvorpen , ver-

voegden de Kerkenraad , Kerkmeellers en GaiVhuismeefters van
Schevelinge zig aan den Hove van Holland , en verwicrven manda-
ment van Rau Aftie, waar over dan proceduuren zynde ontUaan 3

keerden de voorfz. Regenten nevcns de Magiftraat by requefte aan
haar Ed. Gr. Mog. , klagendc over den indragt en proceduuren by
die van Schevelingen ondernomen. Welk requeil by refolutie van
de Staten van Holland in dato den i Ocl;obcr j6c)^ in handen van
den voorfz. Hove is gellelt , om haar Ed. Gr. Mog. te dienen van
berigt , als uit den volgenden inhoude is blykende.
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IS tcr Vergaderinge gelefen de Requeue by of van wegen Burge-
meefteren en Regeerders van 'sGravenhage aen haer Ed. Gr.

Mo. geprefentecrt, houdende, dat of wel de Regenten van het

Weeshuys aldacr niet waren verpligt, nogtc 00k bevoegt, eenige

andere ouderloofc kinderen in het felve Weeshuys te nemcn, dan
alleen fodanige , welkers ouders w aren geweeft Burgers en Inwoon-
ders van 's Gravenhage voornt. ten minften den tyt van vier jaeren

33 voor der felver ovcrlyden , ofte Suppooften van den Hove , beyde

33 volgens de letter van de Ordonnantie en Inftruftie, waer op het

voorfz.
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gc.

jj^
j, vooifz. Wecshuys was gecrigeerc, en 't gecn ook dicn conform

'tWces- S3 v/ierde geobferveert ; gevolgeljk mcdegeen kintleren, welkers ou-

huis in „ deis warcH gewecit mwoonders van den Dorpe van Scheveninge

Sr"*' « •-" aldaer waren overleden j Egter door de Regenten van het

55 voorfzWceshuys gebragtwas tot kcnniil'e van de Suppiianren , daide

55 voorn. Regenten onverwagt hacr vonden gedagvaert voor den Hove

5, Provinciaal , uyt kragte van een Mandament van Rau Adie, gcimpe-

3, trecrt op den naem van den Kerkenraet, Kerkmeefters en Gafthuys-

55 mecfters van Scheveninge voornt. , ten eynde ook alle ouderloofe

„ kinders van inwoonders van ScJicveninge5 in het voorfz Weeshuys

55 acngenomenennevensandere Wceskinderenaldaer fynde onderhou-

5, den fouden moeten werden : Dat ook dej voorfz. Regenten gelyke

55 kenniire daer van hadden gegeven ;ien den welgem. Hove, en tot

„ bejde de addreflen haer. verpligt hadden gevonden , ten inzigte

j5 dat de voorfz. Ordonnantie en Inftruftie ten tyde van de ercctie

55 van het voorfz. Weeshuys was bcraemc niet alleen met confenc

55 van de Supplianten maar ook met approbatie van den gemelte Ho-
5, ve» verfoekende de voorn. Regenten op dat fondamenc, dat die

5, voorfieninge gedaen mogte werden, ten eynde de voorlz. judicie-

j5 le proceduuren quamen te cefferen. Dat wel de Supplianten, na

55 dat fy de voorfz. faeke hadden geexaminecrt, de voorfz. onderne-

„ minge van die van Scheveninge hadden gevonden ongegront , ver-

„ volgens medc Jict voorfz. verfoek van de Regenten van 't W ees-

55 huys feer redelyk en ook gaerne met welgem. Hove daer over

5, hadden wilkn confereren, te meer dcwyle iy confidereerden nieC

55 alleen aen do eene zyde de aengelegenthcyt van het voorfz. Wees-
55 huys , ommc te wefcn geftelt buyten fodanige judiciele proceduren

,

55 maer ook aen de andere zyde de gevoegelykheyt en faciliteyt om
„ fulcx te effedueren door middel van een nadcr declaratoir en In-

j, terpretatie van de voorfz, Prdonnantie en Inllrudie, hoewel an-

5, ders van haer felven kjaer genoeg wefende. Dog dat fy egter het

), ongeluk Jiadden gehadt van daer inne by den gem. Hove niet te

„ hebben konnen reuflcren , onaengeficn zy vcrmeynden aen den gem.
j, Hove klaer te remonllreeren de notoire ongefondeertheyd der voorfz.

,, proceduuren, die incongrue, fchadelyke en ruineufe gevolgen van

„ het gepretendeerde , niet alleen voor het voorfz. Weeshuys , maer
„ ook felfs voor den Dorpe en inwoonders van Scheveninge , en daer

„ benevenseen klaer exempel, dat in voorigetyden ontrent de voorfz.

„ Ordonnantie en Inftrudie op gelyke wyfe by wegen van interpreta-

„ tie was gcprocedeert. Dat niet te min zy aen het welwefen van het

„ voorfz. Weeshuys hacr ten uytcrftcn lieten gelegen wcfen en de
„ voorfz. faeke \\ efende in haer fehen notoir meerder Politycq en
„ Domeftycq , als Juridycq, dog egter door haer buyten concurren-

,> tie van welgem. Hove niet reguleert konde werden , ten opzigte,

„ dat de Suppooikn van den Hove en derfelver kinderen daerinne

„ ook warcn geconcerneert , foo vonden fy Jiaer genootdruckt te

„ keereii tot hacr Ed. Gr. Mog. met verfoek, dat haer Ed. Gr.
„ Mog. de voorfz. judiciele proceduuren geliefdcn te doen cefleren ,

J, en, indien by dcfclve fulcx geJiouden mogte worden in de llbera-

jy tie, middelerwylcn te furcheren den voortgank van de voorfz.

pro-
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„ pioccduurcn. Waer op gcdelibereert zynde, is goetgevonden en
M verliacn , dat de ^ oorlz. rcquelte gcftelt lal werdcn in handcn van

„ dtn gem. Hove omme Jiacr Kd. Groot Mo. te dicncn van berigt,

„ biyvcnde ajles niidderwj'len in (laete.

Onderltont, Accortieert met de voorfz. Refolutie.

En was geteicent,

SIMON VAN BEAUMONT.

In margine ftont, Recepta den 4. Oftober 1695. lager flont Fiat rC-

giJtrat(L

Plier op dede het Hof aan de Staten van Holland het volgende ad-

vys toekomeii,

Eciele Groot A4ogende Rceren.

55 ^^^mme te voldoen aen de refolutie, by U Ed. Groot Mogende, ^^..-^^^

)) VJ^ op de rcquefte van Burgemeelleren en Regenten van 'sCira- van den

55 venhagc ter Vergaderinge van U Ed. Groot A.'og. geprefenteert, ^^"^

,5 foo la! dicncn, dut wylen Crijpyn Jansz van Boshuyjeii^ in zyn voorlge

„ levcn Rentmcefter Gencrael van /uyd-ITollant en Jlngiiksie Tic- RefoUi-

55 ters dellelfs huis-vrouwe by haere respective Teftamentaire difpo-

55 fitien na wegmakinge van eenige legaten en anders het I'urplus van

5, haere goederen gemaekt hcbben den regten Armen en vorder aen-

5, geiielt iekcre perfoonen tor executeurs van de voorfz haere uyt-

y, terile willen ; dat de v( orfz, e\eciitciirs in den iaere i5'63 fig by

3, rcquefte hebben gcaddrclleert aen den Hove, en op de middelen

5, indezelve vervat, verfogt, dat zy moghten werdengeauthorifeert,

„ omme voor de penningen van tie goederen van de voornoemde
5, teitateuren doenmaels nog ovcrigh zynde, by verkopinge te pro-

„ ccdeeren, te mogen erigeercn en fundeeren een Weeshuys alhier

„ in s" Gravenhaege. Dat by den Hove de voorfz Authorifatie ver-

„ leent zyndc, volgens fpeciale a:!e v^n date den 17. Mey 1^63 ,

„ de voorgemelte executeurs hebben opgeitelt en in den volgenden

„ jacre i5'64 aen den Hove geprefcntcert feekere Ordonnantie voor

„ den voorlz. Weeshuyfe, behelfende verfcheyde Artyckelen, en

„ wacr by onder anderen gereguleert is , wat Wecskinderen ge-

„ qualihceert zyn, omme in het voorfchreve huys ontfangen te wor-
„ den , verfockende dat het Hoff de voorfchreve Ordonnantie wilde

5, approbeeren, en d;it het Hoif, nae examinatie van deifelfs conte-

„ nuc, en 00k gefien hebbende de correftien , en additien, mits-

„ gaders confent van Schout , Burgermeefters en Schepenen van
,', den Haghe, daer op geftelt, de voorlchreve Ordonnantie eens-

„ deels gecorrigeert en geaugmenteerc , en aen de Supplianten de

„ approbatie, by haer verfogt, geaccordeert heeft, uytwyfende de

„ afte daer van zynde, in date den xo. November i$6j^. Dat de

„ Kerckenraedt, Kerckmeefters en Gafthuys-Meefters van Schevcnin-.

Vvv jj.^ff
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3, ge fuftinerende , dat dc ouderlofc Weeskinderen by eenige buyr-

5, luyden van Scheveninge naegelaten , en onvoorfien zynde van ge-

55 noegfaeme middelen tot haer ondcrhout loo wel in het voorl'z.

„ Weeshuys fouden mocten ontfangen werdcn , als fodanigc Wees-

5, kindcren by burgers en buyrluyden van 's Gravenhage naegela-

5, ten, figh in de Maent van April laeftieden, by reqiielte aen den

5, Hove hebben geaddrefleert en te kennen gegeven, dat niettegen-

55 llaende by de voorlchreve Regenten en Toeiienders van het voor-

,5 fchrevc \V eeshuys in voorige tyden , en zelfs by gefchrifte voor

55 den Hove foude geconfelleert zyn , dat de Weeskinderen van

55 Scheveninge , toe het gunt voorlz. is , foo wel gequalificeerc fou-

5, den zyn, als de Weezen van 's Gravenhage 5 en dat ook de ob-

„ icrvantie altyd fodanigli foude zyn geweell, dat de voorgcmelte

„ Weefen van Scheveninge fucceirivelj'k van tyd tot tyd in het

5, voorfchreve Weeshuys fouden zyn ontfangen , fulxs egter by de

55 tegenwoordige Regenten van het voorfchreven buys foude werden

55 geweygert , en ter contrarie gefuftineert , dat de W^eezen van

,5 Scheveninge voornoemt daer toe niet en fouden weefen gequali-

55 ficeert , waeromme dan ook de voornoemde Kerkenraed , en

55 Kerck en Gallhuys-meefters van Scheveninge verfogten , gelyk zy

55 ook op haer verfock van den Hove hebben geimpetreert appointe-

5, ment van Rau Aftie , difponerende tegens de voorlz. Regenten
,5 en Toeiienders van het voornoemde Weeshuys.

„ Dat het voorfz. appoindtement vervolgens geexploifteert zynde,"

55 dezelve Regenten mcde aen den Hove hebben geprefenteert

55 leekere rcquefte, en verlogt dat het HofF benevens de Magiftraet

55 van 'sCiravenhage, die voorfieninge foude willen doen , dewelke
5, bequacmfl: foude werden geoordeelt , om het voorfz. Weeshuys
35 van foo ruincufe prejudicie , als foude zyn het innemen van de wee-
55 fen van Sclieeveninge in den felven huyfe , en van de proceduu-
55 ren daer over geentameert, te houden gelibereert. Dat het HofF
55 vervolgens dezc faeke ter Kolle geprefenteert zynde , dezelve al-

55 daer by provilie , ten verfoeken van den Procureur van de voor-
,5 noemde Regenten heeft geltateert.

5, Dat eenigen tyd daer nac Biirgermeelleren van 's Gravenhaghe
5, in cen conferentie tullchen den Hove en den felven gehouden
5, verzogt hebbende , dat wy by forme van een naeder declaratoir

5, en jnterpretatic van de voorfz Ordonnantie en buyten regtsple-

,,
ginge fouden willen verklaeren , dat de Regenten van het voor-

5, IchrevenWeeshuis niet gehouden fouden zyn, de Weeskinderen
5, \an Scheveninge in het felve buys te ontfangen 5 en daer toe ver-

5, fcheyde redenen by de voorgem. Burgemeefteren fynde gedaen
5, allegeren, wy de voorfz. Burgemeelleren hebben te gemoet ge-

5, voert J dat het Hof in een zake voor het felve dinghplichtig haer

5, fentiment niet en conde uytten , maer hebben wy ten felven tyde
55 aengenomen 5 dat wy dc redenen doenmaels by raonde gededu-
55 ceert

, en devc^elke ook naderhand in een memorie by gefchrifte

5, vervat aen den Hove zyn ovcrgegeven , fouden pondereren ; En-
5, de dat nu ontrcnt veertien dagen geleden by Commillariflen ter

55 audientic van dc roUe gecomraitteert , de voorfz. ftateringe als

„ noch



VAN ^sG K A V E N-II A G E. XVI. IIooftst. SI7

35 noch is gecondnneert. Ende gelyk als dit alles is wat ons tot nit

35 toe van de voorlz. faeke voorgekomen of bekent is , loo willen

„ wy niet ontveynlen , dat de reqiielle van Kurgemeeiteren van den

5, Page aen L'Ed. Groot Mog.geprefenteertjvan ons niet fonder be-

„ vreemdinge is gcfien , te mecr cm dat wy niet en konnen bcfef-

„ fen, wat redenen dezelve konnen hebben otn te befluytcn d.t fy

35 by den Hove niet en louden te recht geraekcn , ten ware uyt een

3, overtuygincre , dat het liof in een zake , daer enkeiyk en alleen

35 gecontroverteert word of de Weezen van Scheveninge niet loo wel

3, gerechtigt en zyn, omme te jouiHercn van de pieuie maekinge

35 van den voovn. hofctiuyfen en deszelfs huysvrouwe, en de funda-

35 tie van het voorlz. AVeeshuys daer voor gcdaen, als de ^X''eeskin-

33 deren van 's Gravenhage , en weike laeke vervolgelyk hoe zeer

3, men defelve polityc-v en domeftyck gelieft te noemen , is mere
35 juridyck5 de Impetranten niet en louden mogen repelleren a limine

35 judicii 5 en den zelven weezen Luyten regtspleginge benemen het

,5 genot van een beneficie 5 waer toe fy fultineeren egalyk met die

5, van 's Gravenhage geroepen en gerechtigt te zyn , en zelfs langen

5, tyd huyten eenige conteltatie gejouilfeert te hebben. En gelyk

„ wy dan om redenen voorfz. ons niet en kunnen inlaeten in ecne

,5 dncuilie van het regt van de voorn. partyen, loo verfekeren wy
„ ons, dat het I' Ed. Groot Mog. goede geliefte fal zyn, ons daer

3, van te diipenfcrcn , dewelke voor als noch van geen ander advis

„ aen U Ed. Groot Mog. konnen. dienen , als dat defe behoort te

,, worden gclaten aen de ordinaris julUtie , enz. Hier mede j

Edek Groot Mogeude Beeren > &c.

Gefchreven in den Ilage den ix Oftober \6^$-

\T^at hier verdcrs opgevolgt zy , konnen wy met geen zekerheid

zeggcn , maar wcl dat 'er in den jaare 1697 een nieuw Wees-
huis tot Schevelinge is gebouwt ( d ).

Hcc getal der kinderen , 't welk by de eerfle inftellinge bellond ^'er-

in agt ot tien zoo knegtjcns als meisjens , als blykt by 't 20 artikel "'^erde-

vnn de voorfz. Ordonnantie, was in drie jaaren zodanig vermeerdert, ki"fde-'

dat in den jaare 15-67 al in de dertig weezen in 't zclve huis wierden ren.

gevonden (^), en groeide by vervolg van tyd nog verders aan,zulks

dat de gcmelde huizinge daar door te klein vallende , om alle de
Weesklnderen te konnen omvatten 5 de HeerenStatcn, wanneer de
Geeftelyke goederen hier te Lande wierden aangellagen en de
KlcoUers vernietigt, aan en ten behoeve van dezelve \veeskinderen

hebben vergunt het konvent van Ste. Agniete, om aldaar overgebragt

en geaccommodeert te werdens uitwyzens de navolgende refolutie.

Vvv X Den

(d) Zie hiervoorcn II. Hooftil. pag. fz en ^j.

{e) Zie 't vicrde Mcmor. van Eriift , fol. 184.



r,i> B E S C H R Y V 1 N G

Den 17 November 1^76.

o

3J

Het St. "11^ ^'^^^ verfoeck van de Vaders van den armen Weeshuife Lxn-

yj^»eta' „ V>^ nendenHage, dat henluyden tot behoef van de arme Wees-
Convent

jj kinderen aldaer, die fobere inkomilen hadden , ende veele in geca-

StaSi 55 Je waren , en dagelycks zulks vermecrderden , dat iyluyden' van

vcrgunt „ grooter logis mocften worden geaccommodeert , geaccordeert fou-

ls'
^'^"

5, de wcrden uyt caritace en in aelmoefle het Convent van Ste. Agnie-

hS"' « te binnen den Hage, met den geheelen begrip, huyfinge, fchuyren

55 en andere aedificien, ^an ouds daer toe behooit hebbcnde, ende

J, als nocJi behoorende , met oock alle de landen , renten en andere

35 inkomften van dien > den zelven Convente mede toebehoorende,

35 mits dat fyluyden de Conventualen van dien haar leven langh daer

,, uyt fouden alimenteren •, Is gerefolveert

,

De Staten voornoemt gelien hebbcnde het advys van den Ont-

fauger Joo/l van Leeiiweii, genegen wefende , ter ootmoedige fup-

5, plicatie en beede van de voornoemde buppHanten , omme redenen

„ afs vooren , hebben tot vorderinge van de initauratie en commodi-

5, teyt van den Weeshuyfe binnen den Hage, mitsgaders het onder-

35 houdt van de arme W'eefen aldaer, uit rechter aelmoeile ende ca-

3, ritate tot haerluyder behoef gegunt , gegeven ende geaccordeert,

35 gunnen , geven ende accorderen by defen het voorfz Convent van

35 Siiite ^gnlct binnen den Hage-) met den geheelen begrip van dien,

3, als Kerke , adifwien , fchuyren en andere huyhngen , van outs den

35 voornoemde Convente tocbehoort hebbende , en noch daer annex

3, zynde en toebehoorende , foo in 'c IFcJieynde ende aen 't Kerkbof\

35 als in de Toornfiraet en Vherjiege , als noch ftaende en gelegen

3, zynde , mitsgaders de boomgaerden , erven en gronden van dien

35 daer inne l)cgrepen en aen gelegen ; confenterende en odrbycrcnde

35 voorts defelvc Suppliancen, ende anders Vaders in der tyt wefen-

3, de, ten behoeve als boven dezelve aedificien, huyfinge, boomgaer-

35 den , erven en gronden van dien , zulcks als vooren aen den ande-

35 ren begrepen, in eygendomme te mogen befitten en gebruyken ten

3, eeuwigen dage , vry tnde fonder eenich belet , niet tegenllaende

35 cenige Staiuten, Ordonnantien ofte andere Tradaten ter concra-

3, riCi Behoudelyck , dat defelve Supplianten ghehouden fullen zyn

35 alle lallen van renten , indien eenige daer op ftacnde zyn , te fup-

5, porteren, ende niet vermogen fullen t'eenigen tyde eenige der fel-

35 ver aedificien en huyfingen ofte boomgaerden m ederom te verkoo-

33 pen ofte alieneren , fonder expres content van defelve Staten , uyt-

35 gefondert de kerk van den lelvcn Convente, die fyluyden fullen

3, mogen doen demolieren , tot reftauratie van d'andere aedificien en
„ huyfingen van den felven Convente , die met grooter koiten en be-

35 fwaernilTe anderfints by hemluyden foude moeten werden ghedaen

;

35 Behoudelyck 00k , dat dezelve Supplianten gehouden fullen zyn alle

35 de Conventualen van dien , haerluyder leven langh , van bequame
35 huyfinge tot haerluyder woonplaetfe te accommoderen na behoo-

3, ren > waer naer een yegelyk Jiem fal hebben te reguleren.

Om
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Om dit gehouAv bequaam te maken tot behoorlyke inwooninge

der W'eezen, hadden de Regenten merkelyke fommen van pcrrnin-

g;.n gcemployeert, waar door zy in groote fchulden Maren vervallcn,

in zoo verre dat vy niet alleen onmagtig waren om dc fchuldeifchcrs,

700 metzelaars timmerluydcn als andcre , die ten behoeve van de

Weeskinderen koorcn en andere bcJiotftigiieden hadden gelcvert, te

voldoen , maar ook buiten llaat > om de begonne timmeragie te

konnen voltrekken -, weshalven de Regenten van de Hecren Sta-

ten verzogten toeitemming , om het Paterhuis te raogcn verkoo-

pen , 't gecn zy dan ook by Refolutic van den 11. Mei 1580 obtineer-

dcn

35

3>

3J

9)

3J

35

3»

55

35

55

5J

35

O" verfoek van de Weesvadefs alhier in deri Hage , hebben

de Staten agtervolgende dicn geappoflilleert

:

3, De Staten van Hollant hebben om redenen en tot vordcringe van

de werken dienende tot reparatie, oprechtinge en commoditeyt van

de huyllnge en timmeragie tot bequaem gerief en logys van de

Weefen in defen geroert, de Supplianten alhier gegunt, geoorloft

en geaccordeert op de voorgaencle brieven van gifte van de Staten

te mogen piocederen tot verkoopinge van de huyfinge en erve

mede gekomen van 't Convent van St. Agniet, en eertyts bevvoont

van den Pater van 't zelve Convent, 'Mv. Hendrik van derNach,
en dat ten raeelten profyt , en daer af brieven van koop en ey-

gendomme te mogen verleenen , mids dat de penningen daer

af komende , verUreckt zullen worden met 'er daet tot eredie

van 't logemcnt en rellauratie van de huylinge ten behoeve

van de Weefen boven geroert, al 't welk de Staten by defen appro-

Confent
om het

Paters-

huis te

mogen
verlio-

pen.

beren.

Maar geraakt zynde aan een perzoon, die hen in plaatze van de
uitgeloofde kooppenningen te voldoen , met proceffen bejegende ,

wierden zy genoodzaakt het oude Weeshuis in de Nobelttraat aan te

fpreeken; 't welk zy vervolgens aan Mr. iMaartcn Bitter^ Advocaat,

verkoften voor de fomme van 2150 guld , dan alzoo zy daar toe con-

fent en approbatie van den Hove van Hoikmd noodig hadden , prefen-

teerden zy het ^ olgende requell

:

33

55

55

55

3j

55

35

33

VFrtoonen in alderoetmoet en reverentie ']oojl Jacohsz , Tho-

mm Gemts , tienrik Hoffman , Ruyten-Vaders van de armen
weefen alhier in den Hage , en Adriaen Aertsz , Binnen-vader
van den felven huyfe , hoe dat de Heeren Staeten beheft heeft ge-

had den felven AX^eeskinderen te vergunnen 't Convent van Ste.

Agnieten Kloofter, omme aldaer dcfelve Weefen getranfporteert

en geaccommodeert te worden, door dien de huyfinge , daer in-

ne defelve Weefen te vooren waren , te kleyne was vallende , en
omme daer toe te geraeken , hebben foo eenige der tegcnwoor-
dige als andere Vaders (nu verlactcn en geftorven) grote moeyte
gehad, veele en menigvuldigc penningen daer aengehangen , om-
me 't zelve buys propys te macken en te brengen tot een beqiia-

Vvv 3 ,5 me

Requefi
vande
Regen-
ten , om
't oude
Wees-
hui's te

mogen
verko-

pen.
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3J

3>

,5 me woonplaetfe, en ook foo verre gcbrogt, datter ( fonder jac-

„ tantie te Iprcken ) geen \v eelen in Hollant bcier nog bequamer

J, fyn gcaccommodecrt , ah defeb/c Wcclcn jegcnwoordig iyn; dan

alfoo defelve timmcragic te hoog was loopende , hjbben verkre-

gen confent van de Heercn Staeten , omnnc tc mogen verkoopen "c

Patcrhuys, op dat fy luydcn hen met de pcnningen daer van ko-

mende, fouden mogen behelpen tot volkomen opbouwinge dcr

5, feh er huyfinge , maer gevaekt fynde aen een perfoon, fyndc vol

„ qualen en procellcn, en hebben niet een lluyvcr dacr van kon-

„ nen gcnieten, foo dat defelve Vaders fo veragtert fyn, dat fy ge-

„ nootdrukt fyn, omme fes of fevcn hondert gulden op renten te

„ moeten foeken, waer toe die jegenwoordige buppllanien nict fon-

„ der grote fchadc en fouden geraekt hebben ;
'1 is nu foo dat de-

„ fclvc w^efen competeert fekere huyfinge, llaende in de Nobelllrae-

5, te, genoemt \ oude W eeshuys , weike huyiinge nu jegenwoor-

„ dich es bevvoonende eenen Mr. J/acrteii Bitter, ad\ocaet , en iyn

„ de Supplianten op gifteren avond metten Iclven Bitter overgeko-

5, men en geaccordcert , en hem 't iclvc hu}s verkoft ter fommc toe

„ van twee duyfent een hondert vyftig pondcu tc xl. grn. 't pondt

,

„ als te vveten vyf hondert gclyke pondcn Capitael daerop itaende

„ tot fynen lalle te nemcn, en daer en boven te bctalen fes hondert

„ ponden gereet , en de refterende penningen te l;ctaclcn met hon-

„ dert vyftig gelyke ponden sjaers ter voider betaelinge toe. Endc

5, alfoo de Supplianten vermcynen na den loop van de tegenwoordi-

55
ge tyden delelve huyfe vvel verkogt te hebben, dat ook fy 6up-

j,
plianten de gerecde penningen niet langcr en kunncn ontbeeren ,

J, nebbende "t Comptoir \'an den armcn meer als drie weeken moe-

„ ten Huyten , door dien geen middel es den fchuldenaers eenig

„ contentement te doen, als eerfl: fchuldig fynde binnen der flacit

„ Amllcrdam uyt faeke van koop van rogge ( by de kinderen 't

„ ""t voorleden jaer gegeten, de lomme van ijc. xxxj gulden aen

„ metfelaers, timmerluydcn en anders over de twee hondert guld. ,

„ nog aen kaerfe en turf, foo in den voorleden als defen jaere ge-

„ kogt over de hondert gulden , bchalvcn nog andere fchulden , die

„ dagelyks in alfulke huylen voorkomcn, en dat 't innekomen van 't

„ felve buys geen twalef Jiondert gulden sjaers en mag bedragen ,

„ daer tegen maendelyken de ordmaire maentceelen , d'een min
„ d'andcr meer, bedragen over de twaelf ponden vlaems , daer uyt

„ uwer Ed. vvel konnen colligeren watter overfchiet voor allc ande-

„ re nootdruftighejt ; defen gemerkt, en dat de Supplianten niet en

„ mogen verkopen ofte veralienercn eenige goeden den Wecshuyfc
„ competerendc , dan by bclieven van uwer E, foo vcrfoeken de

„ Supplianten feer ootmoedel) k dat uwer Ed. believcn in de voorfz.

„ koop te confenteren en die te aggreeren en approberen , verlee

-

„ ncnae dezelve ten dien fine behoorlyke a6te in forma , dit doende

/// mai'gine Jiond geappo/iilkert.

,5 Advys van de Magiflraat van den Hage , omme 't zelve

„ gefien , voorder hierinne by den Hove gedifponeert te

» wcr-
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J, werden na behooren. Adum in den Raede dezen 4. De-
5, cemb. 1584.

Onderftont

,

My prefent

,

En was getekent

,

P. HANNEMAN.

Lager fiond,

„ De Magiftraet van 's Gravenhage gefien hebbende de requcfte

3, by de VVeesvaders Uvver E. mynen Heeren geprcfentecit , en ge-

„ fien daer benefens de Apoflille by Uwer E. daer opgeftelt van da-

„ to defer jcgenwoordigen dag , daer by Uwer E. begeeren het advys

„ van de Magiikaet voorlz. ; duiiken ( onder correttie van myner
55 E. Heeren ) dat de koop van de huylinge en erve , in defelve Re-

,5 quefte gemencioneert , vvel mag werden geapprobeert , allbo de-

5, felve huyfinge ( wefende feer oud ) ons dunkt wel oorbaerlyk en

5, proffytelyk verkofc te fyn tot oerbaere van de Wefen. Adum
5, op 't Raethuys van den Hage op ten mj. December 15-84. On*
,5 derftond , my tegenwoordig. En was getekent

,

M. BENNINK.
Verder ftond

,

55 't Hof gczien 't advis van de Magiftraet van den Hage. Flat.

5, Adum den 6 December 1584.

>?v^as ondertekent

,

R HANNEMAN.

Waar op zy van den zelven Hove de navolgende Acle verwierven.

5, A Lfoo Jooji Jacobsz, TIjomas Geniets en Hendrlck Hofman iBuy^^ Anao-

„ ±\ ten-vaders , en ^dr. ylertfe , binnen-vader van den armen riftiie

5, Wecicn alhier in den Hage den Hove van Ilollant te kenncn ge-
'^*"'"^'

5, geven hebben, hoe dat de Statten vanHoUanc de voorl'z. Wees-
35 kinderen , mits de kleynheyt van de huyfinge , daer in defelve

5, Weeskinderen gelogeert ofte woonachtich waren , vergunt heb-

ben 't Convent van Sinte AgnietCs om aldaer getranfporteert en
geaccommodeert te werden ; 't welk by de Meefters tot gioote

moeyte en colle van de "Weeshuyfe voldaen en volbragt es ge-

55 W'eell:, foo dat fy Supplianten omme te vervallen de giote coften

;, daer inne gedaen , en oock omme eenich contentement te gevcn

55 den Crediteurs van den voorfz. Weeshuyfe , die men als noch
fchuldich es , als namentlyken den Coopluyden ofte Eufgers van
Amf'elredamme, alwaer fyluyden uyt faecke van rogge fchuldich

fyn de fomme van ^3I gulden, de Metfelaers, Timmerluyden en

J,
anders over de 1.00 gulden , noch aen caes en turf, fo in den voor-

53 leden als defen jaere gecoft3 over de 100 gulden, behalven noch

n an-

3J

3»

55

)3

33
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Wan-
neerde

Wec-
zen in 't

konvent
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overge-

bragt.

Aufto-
rifitie

om een

School-
inr. in 't

VVees-

huisaan

le ne-

nitn.

andcre fchulden die dagelyx in alfulke huyfen voorcomen , Mr.

Maerten Bitter Advocaet in den voorfe. Hove vercoft hebben de

huyfinge de voorfz. Weeskinderen competerende , Itaende in de

Nobellhaet in den Hage en daer inne de felve Bitter jegem\ oor-

delyk woont,voor de fomme van 2150 ponden van 40 gm 't pont,

„ als te Aveten 500 gelyke ponden Capiiacl daer op ftaende toi fy-

,> nen laften te nemen , en daer en boven te betalen 600 ponden

„ gereedt; en de reitercnde penningen te betaicn met 150 gelyke

„ ponden 's jacrs, tcr voider betalinge toe: verloeivcnde de Supplian-

„ ten daeromme en andere redenen by lieure llequefle gededuceert

„ dat den Hove believen Ibude in de vooriz. coop te conlenteren en

„ defelve te approberen en aggreeren Soe ist, dat 't voorfz. Hof
„ Jucr op eerll gchad 't advjs %an de Magithaet van den Hage, de-

„ M elke verftaen de voorlz. huyfinge vvel en proftytelyk ten oirbaer

„ van de Weefen verkoft te zyn, omme redenen boven verhaelt

,

„ tzcconl'enteert heeft, en confenteert mits defen in de voorfz. coop,

„ dewelke daeromme by den felven Hove 00k by defen werdt voor

„ goct gehouden , geaggreert en geapprobeert. Gedaen in den Ha-

„ ge den s December 1584.

j»

Het voorfz Konvent dan eindelyk in ftaat gebragt zynde om be-

uoont te kohnen werden, heeft men in den jaare i5'97 de kinderen

daer in overgezet; en op dat dezelve, voorheen gewoon ter publieke

fcJiooIe te gaan , nu aldaar des te beter en bequamer zouden kon-

nen werden geoeffent , hen in den jaare 1598 een afzonderlyken en
eigen Schoolmeefter, die zyn verblyf in 't huis zoude hebben, toe-

geflaan en by de volgende ade vergunt :

ALfoo de Buyten- en Binnen-vaders van den armen Weeshuyfe
van den Hage, den Hove van Hoilant vertoont hebben, dat

zy Remonllranten omme te verhoeden dat de Weeskinderen, fre-

quenterende de Duytlche fchoole , geen infolentie ofte petulantie

buj'ten of op der ftraeten w erden bedreven , onder dexel van uyt

oftc na der fchoole te gaen , en omme dezelve in m.eerder tuchtin-

ge te houden, en ook den anderen in den voorfz Weeshuyfe zyn-

de, en haer ambocluen buyten exercerende , te bequamer op de
ledige dagen t'onderrechten , goetgevonden hebben te handelen

met Adnlph Picterfz Doeii van Brugge , wefende een perfoon met
eere , dat hy fal aennemen den lall van de voorfz kinderen, die

als noch de fchoole buyten frequenteren , binnen den voorfz huyfe

dagelycxs te onderrechten en leeren , en ook ten anderen voor de
kinderen haer ambocht doende , ten bequamen dagen en flonden

t'onderwyfen nae behooren. Daer voor den felven by de Remon-
„ llranten was gegunt de vrye wooninge van fekere huysken , onlancx

„ leeden beneflens de poerte van den voorfz Weeshuyfe getimmert

,

,, en daer en boven geaccordeert een jaerlyx penfioen van agtien pon-

„ den Vlacms en een wagen turf sjaers. Dan alfoo zy Rcmonftran-

„ ten verllonden , omme 't felve te effeftuercn , van noode te hebben

„ 's Hofs confent en advoy , op't advys van de Magilh-aetcn van den

„ Hage, verfoekende daeromme aggreatie van de voorfz handelinge

»

»>

J'

j>

?>

J>

« en
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,i en accorr. SOE 1ST, dat 't voorfz Hof hier op alvooren ge-

„ hoort hebbende de Burgemeelleren van den Hage , den Supplian-

,t ten geauftorifcert heeft en auflorifeert henlieden by defen , onnme

„ de voorfz handelinge en overcompfte mitten voorn. ^dolph Pieteifz

,) te mogen docn, omme redenen en ren fine voorlz. Welverliaen-

„ de, dat hj voor 't eerile maer aengenomen fal werden den tyt van

„ een jacr tot een prouve van fyne bequacmheyt, omme daer na ge-

„ continueert of verandert te werden , met kennifle en na gelegenc-

„ heyt van faecken. Gedacn in den Rade den ib. April ifyti.

Groot en aanmer^elyk zyn de vnordeelen en voorregten van deze Vonr-

Weezen by de ecrlle oprewtina van 't Weeshiiis vergunt , onder welke f^^s'^n
J roc Zj

, pj, yfwjr-

geen \an \ minlle is , dat , zoo wanneer de Weezen , voor dat zy m ^g,e„ j,y

"t huis werden ontfangen )eenige goederen van hunne ouders of vrien- de eerfie

den mogten bezitten, of dat hen geduurende den tyd hunner inwoo- infteiiin-

ninge eenige uit andere hoofden of by verllerfFenilie mogten opko- ^^^ee-
men, dezelve goederen niet in eigendom blyven aan 't Weeshuis, ge- zenver-

lyk meelt in alle andere lleden , maar dac die aan de Weeskinderen gunt.

op hunne mondige dagen of huwelyken ilaat uit den voorfz huize

fcheidende , w crden uitgekeert ; genietende het huis alleen daar van

de vrugten.zoo lange de Weezen daar in werden onderhouden Hoe
groot de voorzorge is , die de iMagiftraat by vervolg van tyd heeft

gedragen en nog dagclyks aanneemt , dat de Weezen , zoo wel die

in dic'Weeshuis als die hy de Diakonie werden opgevoed, niet wer-

den verkort in 't beuren van erflfenille of goederen hen by befterve-

nifle opgekomen , kan uit de volgende Keure blyken

ALfoo de Magiflraat van 's Gravenhage dagejyks hoe langer hoe
j^^^^.^

meer in ervaringc komen, dat eenige baetfoekende Heden haer raken-

„ nier en ontfien haer te verry^en ofte ten minften te aenvaerdcn de de de

„ erft'cniiTe van de arme Weefen, door bet overlyden van haerlieder ^^^,'^'^°

„ ouders en vricnden aenbelturven , fonder dat fy delelve ertfenille je arme

„ oftc bellerfflniire aen de Vaders ofte Kegentcn van 't arme Wees- Wces-

5, hu ys hekent maeken , hoe en in wat voegen de difpofitie van den '^'"de-

„ overladen is meldende , waer door bevonden wercl , dat het regt

„ der arme \V ceskinderen niet alleen niet en werd bewacrd , maer

„ 00k gefraudeert en verkort , waerinne in 't toekomcnde omme te

,, voorfien, SOE 1ST, dat de Magiitraet geordonnecrt en gefta-

„ tueert heeft , gelyk defclve ordonneert en ftatueert mits delen , dat

„ voortaen wanneer de kinderen in 't arme Weeshuys zul! jn werden

„ geftelt, dat de vricnden als dan fullen hebben te verklann (en dat

„ by cede is 't noot ) wat voor goederen en hoe veel de ouders van

,f defclve kinderen hebben nagelaten , of van anderen aenbeflurven

,1 iyn , mitsgaders dat de mede-erfgenamen van den overledenen die

J, eenig kind of kinderen van 't arme Weeshuys zyn , bellaende in

„ regte linie oftc van ter i.ydt ("daer de reprcfentatie ab inteitato

„ placts foude mogcn hebben) of daer de teftamentaire dilpolitie van

„ den overledenen expreffelyk van eenig kind of kinderen van 't ar-

„ me Weeshuys is meldende , defclve mede-erfgenamen binncn den

„ tyd van drie maenden na het overlyden van der kinderen vricnden

Www n de

ren.
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„ de Vader en Regenten fullen hebbcn bekcnt te maken , en aen dc-

„ fel^e gehoudcn zyn opcningc te docn, en doccren van des overle-

3, dens uyitcrfte wille , alles op de verbcurte en boere van hondert

5, gulden, te appliceren een derde ten behouve van den Officier, een

5, derde part ten behouve van 'c Wecshuys voorf/. . en 't laetfte derde

„ pait ten behouve van den aenbrenger, en dit alles mcde in reguar-

„ de van de arme Weeskinderen , die by de Diaconie van den Ilage

3, werden onderhouden. Aldus gedaen en gearrcfteert ter kamcre

5, van Burgemeefleren , den 17. Maert 1662 , en ten zelven dage ge-

5, pubiiceerc.

t^egen-
jj^j opper-gezag en bewind over deze ganfche huishouding werd

derid- toevertrouwt aan drie Buiten-vaders en drie liuiten moedcrs, dewel-

veraan- kc certyds by den Stadhouder of Prelidenc en eenige van de Kaden
fteiiinge^ van den Hove van Holland , zoo uit Suppooftcn , derzeiver weduwen >

als uit de aanzienlykften van de burgers , na voorgaande nominatie by

de Magiftraat , op 't advis van de Regenten geformeert , uit een dub-

beld getal wierden verkoorcn ; dog vverdcn tans by de Magiftraat

aangefteit of gecontinueert , na dat haar Ed. Gr. Mog. by oclrooi van

den 30. Januarii 1653 , aan dc Magiftraat hebben geconfenteert en

geaccordeert , om niet alleen te mogen verzorgen de Godshuizen bin-

nen 's Gravenhage , namelyk het Dolhuis , Pefthuis en Sacraments-

Gafthuis, maar 00k te ftellen Kerkmccfters over de groote of St. Ja-

cobs kerkc en andere kerken haar toebehoorende , mitsgaders Buiten-

vaders en Moeders van 't Weeshuis, als mede H. Gccft- en Leproos-

meefters.

De Regenten jegeriwoordig in dicnft, als wy dif fchryven , zyn de

volgende Heeren, Mr. Gysbert van Kinfchot , Mr. Adriaan -van Spie-

rinxhoiick-, Mr. Wtllem van Affendelft ^
Burgemeefleren. En deze

hebben de geldkas en alle efteden van 't huis onder hun op/igt , en moeten

Ictten op alle rekeningen van ontfang en uitgcef ; aan hen itaat 00k de

verkiezing van den Binne-vader en Binnt-moeder , Schoolmeeller

,

Kleermaker , Schoenmaker en voorts alle andere bedienden. De Re-

gentinnen, die men moeders van 't Weeshuisnoemt en tans dendienft

bekledeui zyn deze Mevrouwen, Apohnia van de Cruck^ weduwe
wylen Evethart Schmmelpeunink , Vroedfchap ,• Elizabet Comans ,

Weduwe wylen Mr. Qidntyn Coeiien ; Con/iaiitia-Loitifa van Goens ^

Weduwe wylen Mr. Come/is Francois Diiyvensz , Commis ter Fi-

nancie van haar Hoog Mog. En nemen toezigt over linnen , wollen,

mitsgaders keuken en andere vrouwelyke Jiuiszaken- Behalven de
voorfz Regenten , is *er nog een Binne-vader en Binne-moeder , die

in 't huis woonen , na de wyze en gewoonte in meeft alle de Gods-
huizen hier te Lande gebruikelyk. Ook heeft dit huis zynen byzon-

deren Rentmeeller , gelyk alle dc andere Godshuizen in den Hage,'

en deze is tans Mr. Johan-DanUl Rujnivelt.

HET
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HET ARMHUIS
of

OUDE VROUWEN ™ KINDER-HUIS
van dc

D I A K O N I E

Nu komen wy tot de verhandelinge van het Arm of Oude Vrou- Oude

nxen en Kinder huh van de Diakonie. Dog om van defzelfs eerfte op- ^°^^^
komll ,

gefteltenis en benaminge een bequaam begrip te hebben , zal Kinder-

het niet ondienltig zyn, dat wy de zaaken wat hooger ophalen. In huisyan

oude tyden waren in den Hage verfcheide zoorten van armen bekent, '^^^'

en wel inzonderheid de H. Geeji-armen , zynde allerhande nooddruf- q
tige en behoeftige menfchen in 't generaal ("/) ; de afmen, die van nn^gsvier

't H. Kruis-gilde leefdcn (g) ; de Hiiiszitten-armen , en de Bloed- 7.oorten

armen i welke laatlte -waren de zodanige , die langs de huizen hun '^^\",'

brood gingen bedelen , of uit fpeciale makingen wierden onderhou- hicr bc-

den , gelyk onder andefen bljkt uit zeker teftament , gedagtekent kcnt.

den 13. Januarii 1583 , waar by eene Neeltje Henrih-dogter , wedu-
we wylen Ja?i Jajpersz , woonende in den Hage > een derde van Jmen'
haare goederen maakt aan de Weeskinderen en de Bloed-armen, met
wil en begeerte, dat de eene helft zoude werden geregeert by de
Wees-vaders ten behoeve van de Wcezen , en dat de andere helft

zoude werden uitgedeelt by de H. Geeftmeeilers, verklarende by het

woord Bloed-armen , te verfiaen de armen > die by de deiire gaen bede-

len ^ zoo wel ingezetenen ah vreemdelingen -, wclke laatfte zoort van af-

men niet en was begrepen onder de dric eeritgenoemde.

Nu Itaat ons allacn te iiandelen van de Huiszitten-armen , om alzoo Huiszic

te komen tot onze hedendaagfche Diakonie-armen. Deze Huiszitten-
[,^,en'"^*

.

armen, meer dan driehondert jaaren met den zelven naam in den Ha- wie wa-

ge bekent , v/aren eigentlyk de zulke . die hier gehuilt en gezeten ren'hoe

zynde, 't zy burgers of inwoondefs, door zekere perz^onen met den ^ienbe-
naam van Huiszitten-meefters aan de huizen bedeelt wierden, uit zo- deeit

danige goederen ,
giften en makingen , als tot onderhoud der zelve wierden,

door barmhertige menfchen fpecialyk gegeven , befproken , en by
dezelve Opziendcrs dagelyks ingezamelt wierden. De uiideelinge

beftond gemeenlyk in brood , boter , kaas , linne en wolle lakenen

,

en het geen verders tot onderhoud van 't menfchen levcn vereifcht

^V w w z wierd^.

(f) Zie van deze armen hierna onder het arrikcl van 't H. Geefi-bofje.

(|) Van deze hebben wy rcets gefproken in de bcfchryvinge van de St. Jacobs-

kcrk, M- 3
1'-
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wicrd. Op wat tyden dexe ukreikinge moeflc gcfchieden , vind men
DcHoif- niet aangetekent. Deze voorn. Armen-bczoi,L;ers Avaren vier in't ge-

^"^": tal , en wierden in vroege tyden even gelyk do Kerkmeefters , H. Geclt-

by wie" meellers en andere Godshuis-meefters in den Hage, door den Bailliu

aange- of Schout aangellclt , dog daarna (ingevolge van het tweede artikel

"^''- van de Provifionele Inftrudie voor Burgemcelteren , gedagtekenr den

6. Julii ij6o j uit voorgaandc nominatie van de Magillraat , by den

Stadhouder, of in zyne abfcntie by den Prefident van den Hove van

Holland verkoren , en moellen volgens 'c 14. artikel van de Initruftie

van den jaare 15-14 (/j}, jaarlyks hunne rekeninge doen voor den

Bailliu, Sellout, Schepencn, (want Burgemeefteren waren toen in dgn

,
Hage nog niet bckent ) daar over geroepcn de Paftoor van de Pa-

Waarin.
rocliie-kerke aldaar. Hunne voornaamfte dienil was , de goederen en

voor- inkomften , 't zy van landen , huizen , renten en 't gecn verders ten

naamfle behoeve Van deze armen wierden gemaakt en gegeven , wel te admi-

b ft"'*d
iiiftreren, beneficeren, en ten meelten nutte en profyte voor dezelve

aan te leggen en te befteden; en voorts zorge te dragen, dat deze ar-

men en behoeftigen behoorlyk van nooddruft wierden voorzien , ten

v/elkcn einde zy de huizen der nooddruftigen moellen bezoeken , en

iiaraaate van de armoede en 't gebrek, 't geen zy bevonden, uitdee-

linge doen , daar toe employerendc en verllrekkcnde de gemelde
goederen en inkomften. Deze liuisbezoekinge en bezorginge der ar-

men gefchiedde niet alleen door de Huiszitten-meefters zelf, maar
00k door hunne vrouwen en anderen by hen daar toe fpecialyk ge-

committeert , gelyk klaarlyk af te nemen is uit zekere Ordonnantie by
de Magiftraat van den Hage , ondcr approbatie van den Ho\e , op
't fluk van de uitheemfche en de armen alhier in den Hage gemaakt

,

zynde van dato den 4. Odober if (7 , alwaar onder anderen gezegt
werd , „ dat voorts de Magillraat in 't zeker geadverteert is, darter

I, eenige ondankbacrige perfoonen zyn , die den H. Geell: of liuis-

» fitten-Meeflers, hiDine vroiiiveii ope andere daar toe gecommitteert
-^

„ in 't ommegaen van de deelinge of andere vifitatie doende , qualyk

I, toefpreken, naroepen, ja ook dreygen, alle 't welk niet langer te

,, Ij^den ftaet, foe gebiet en interdiceert men wel exprelfelyk by de-

„ fen, dat hem niemant van dezelve aelmiile levende , voortaen ver-

s, vorderen fal den voorfz Meefters , heure hupvrouwen ofte gecommit-

i% teerde eenich quaet gelaet meer te thoenen , mit woerden of wer-

}, ken te misfeggen ofte misdoen, &c. By het tiende artikel van de
evengemelde Inltruftie , wierden de Huiszitten-meefters gelafl: , „ in

„ koude winters , diere tyden of andere nootlicheden eens ofte twee-
„ werf ter weeke om te gaen, omme te vifitercn en te zien, wair ar-

)) moede is, om aldair te deelen; ende indien dat incommen niet en
„ mochten ftrecken, liever eenige belaftinge of verkoopinge te doene
„ by advyfe van den Bailliu, Schout, Gerechte en Paftoor, op dat

), de armen in de noot altyt gefubvenieert mogen werden. Daar en
boven wierden zy ook nog bedeelt door de H. Geeftmeefters , 't zy
dit gefchiedde uit fpeciale makingen , 't zy de II. Geeftmeefters daar
toe anderzints verpligt waren , immers het blykt uit de middelen van

het

{h) Ziedeze Inftrudie hier yoorcn fag. 345. envolgemk gehecl gedrukt.
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het Odrooi , ""t welk de H. Geeflmeefters in den jaare 1505' vaii

Aartshertog Philips van Oojienryk, als Giaavc van Holland , verwier-

ven , nopende de af-lolllnge van zekere renten , Itaande op huizen .n

den Hage en aan de H. Geefl-armen befprooken
, „ dat zy van de-

35 zelve renten alle jaaren en rot eeinvigen dage verobligeert en ver-

„ bonden llonden te betalen en vuyt te reycken , zoe in der onder-

35 houdenille van de Memorien en dienften Gods van der Farochie-

35 kerkcn van den Dorpe van den Hage , als in V deekn en aelmoefe-

35 nen van de armen Hurffitten en andere miferable en ellendige men-

35 fchen 5 als op zekere dagen daer toe geordonneert , en anders tot

55 alien tyden, in \ geven van broot, vleifch, Jiarincb? byer 5

55 fchoenen, linne lakenen5 wolle lakenen, kiflen, daer men de

33 voorfz arme menfchen inne begraaft , belopende jaerlycx boven
33 de twaalf hondert ponden Hollants ; 't geen waarlyk al een groote

fomme Avas, zoo men aanmerkt aan de eene zyde de geringheid

van den Hage , en aan de andere zyde dc waardye van 't geld in

dien tyd. De renten en vafte goederen, deze armen toebehoort

hebbende , zyn naderhand gekomen en toegevoegt aan het Diako-

nie-huis. Waar de Huiszitten - Meefters bun komptoor of verga-

derplaatze hebben gehad , is ons 00k niet voorgekomen. Egtcr

willen zommige, dat zy hunne byeenkomften hielden in de St. Jacobs

kerk , in dat vcrtrek , 't geen nu het komptoor van de Diakonen is.

Dog wy mecnen dat zy zig daarin merkelyk abuferen , nadien het

zeker is , dat dezelve plaats eertyds is geweeft het komptooir van

de H. Gee{tmeeflers5 die wel de voornaamfte uitdeelders der publie-

ke armen in den Ilage waren , en welk kpmptoir nevens nog
een tweede ten zuiden 5 de H Geeftmeefters in den jaare 16x5"

aan de Kerkmeeliers van de gcmelde kerke hebben verkoft , zoo

als nader in de befchryvinge van 't II. Geefthuis zal werden aange-

toont.

In laatere tyden, wannecr de gezuiverde Godsdienft hier te Lan- jninater

de was doorgedrongen , en dat in de kerken andere ordeningen en tyci7vii

fchikkingen wierden ingevoert, zyn de Diakonie- armen in plaatze deDi:i-

van de Huiszitten-armen alliier opgekomen ( ? ) , dewelke by de he~ ^'^^l^

dendaagfche Kerkelyken huisgenooten des geloofs genoemt en dien- in piaats

volgende, daarze alleen zyn, 00k kerkclyk bedient worden. Deze g^l^"-

2yn in cenige fteden vercenigt met de HuifTitten armen onder den """"

Www 3 naam

(/) Deze armen wierden hier te Lande te Delft allereerft bekent, en in den

jaare i ftx het Collet^ie van Diakonen al opgercgt , die de aalmocszen onder de

predikntien verzameicndc , ccnig en alleen uitkeeiden aan Ledemaatcn van den

nieuw Gcreformeerden Godsdicnft. Zie Blcisw. Bcfchr. van Delft ,
pag. 441 ck

f04. Dog in den Haag zyn de Diakonen twee of drie jaaren laater bekenr ge-

worden en gekomen in plaatze van de Huiszittenraeefters, zoo als uit de volgende

Refolutic van den ii October 157^ blykt, waarby de Statcn van Holland ordon-

neren, „ nog re betalen dt Diakonen der gemeente in cUn Hage ^ ah fuccejjeurs van

„ den armen Huiszitten aldaer de fomme van dcrthien ponden twee fchellingen (cs

yy denicrs, over gelyk jaar renten, vcrfchenen den zz November if72. En de-,

wyl de Diakonie vervolgens bclaft blecf met dc bedieningc der Huiszitten armen

,

200 zyn 00k aan haar toegevoegt alio renten en Icgaatcn , voorheen aan den zel-

ve armen gemaalct.

men.
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mam van Aalmoczeniers-armcn , gelyk te Leiden C^) , en Rotter-

dam, te Delft met hct CharitaiU-lmis' (/) ^
in andere ileden als tc

i'\milcrdam, 7.yn 7e af^ondeiiyk geblcven, als blykt uit dc verlchei-

dcnc bcnnmingen van Diakonie-huis , Huiszitteniiuis , Aalmoezcniers-

huis, enz. welkc heden in de gcmelde Had nog gevonden werden.

Wy zuUen vanderzelver byzondere rcgeeringe, bellieringe en wyze

van verkiezinge der Regenten niet ipreken, devvyl wy voorhebben

alleen te befchryven de gelteltheid der liaagfche i)iakonie armen.

Deze in den beginne met de Huiflltten-armen vcreenigt , hebben

haderhand door den aanvvalch der gemeente en alzoo door 't toenc-

men van 't groot getal dier armen den naam van Diakonie-armen

alleen behouden , en zyn ook zedert door kerkelyke perzoonen on-

der den naam van Diakonen geregeert en bedeelt geworden , niet

tegenflaande onder dezelve meer als cene zoorc van armen , die ei-

gentlyk niet tot bet lichaam der Gercformeerde publieke kerke be-

hoorcn , en gevolgelyk , zoo als men nu ipreekt , gccn ledemaaten

of huisgenooten des geloofszyn, geblcven, en nog van tyd tot tyd

daarby gekomen is ; want de omltandigheden, waarin de Ilaag zig

bevind , voeren een geduurige talryke afzakkinge van arme vreemdc-

lingen herwaarts aan, waar tegen de Magifiraat by verlcheide Keu-
ren, Ordonnantien en iublicatien {m) van tyd tot tyd wel getragt

hceft te voorzien, dog telkens te vergcefs, ziilks dat het groot ge-

tal dier armen, niet tcgcnltaande de godvrugtige mildadigheid der

burgeren en goede ingezeccnen , een altyd aanhoudende nood en
fchraalheid der kalfe met zig brengc. De veroorzaakte klagten daar

over hebben de Jlegenten meer als eens doen uitzien ora middelen
te beramen , hoe zy zig belt zoudcn ontdoen van een menigte , die

de bezorginge van hunne opregte armen te zeer bezwaarde, teri

welken einde zy dan al in de iaaren 1640 en l6^^. van de Magiftraat

verzogte een fcheidinge van de i'uiten- armen onder opzigt en be-

dieninge van Aalmoczeniers, \ welk wel zynde toegeitaan, egter

vangeen volkome uitwerkinge is geweelt. De armen du^ by den an-

deren gevoegt blyvende, maakten de Regenten in den jaare i6s^.
een ontwerp van een huis te bouv^en voor Ikrke bedelaars en een
vondeling-huis voor arme kinderen, welk ontwerp de Magiftraat
vertoont zynde , nam dezelve op zig de bouwinge van een Bedclaars-

huis , daar toe zullende gebruiken de agterftallige onderftand gelden
welke de Rade van State en Gecommitteerde Raden gewoon waren
jaarlyks tot ondcrhoud der armen te contribueren. Kdog op een na-
der vertoog des Kerkenraads aan de Magilh'aat , dat Diakonen die
fubfidien niet konden miffen , wierd het geprojedeerde niet werk-

flellig

(k) ZieOrlers, Befchryv. van Leickn, pag. 158. iisf.enyi^.

(/) ^\t\s\v . pag. foj.

{m) Zie Keuren en Ordonnanticn op 't ftuk van de Vagabonden, Bedelaars en
't inkomen van onnutte vreemde menfchcn , enz. in den Hage , van den 1 April
1640. 14 November 1641. zo Oftober 1643. p Maart 1(544. 4 December
l64f. 31 lulii 1^48. 15 December i6fo. 18 November i6fz. 15 Januarii
^^'\7- jijuliiirtrti. 18 Julii i66i. 1 7 November id(Sr. 8 Julii i(J5>p. zjr

September 171 J.
en zoo voorts.
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ftcllig gemaakt. De Regenten ondertuirchen met cen menigte de Dog

Diaconie uitputtende en geen opvocding hebbende arme kindercn ,
^'^^'"^

belemmeit zynde , vcrzogten in den jaare 1658 aan de Magiltraat kinder-

den opbouvv eens kinderhuis, ""t welk hen zynde ingewilligc , kog- huiste

ten dezelve Regenten des volgenden jiiars een huis voor de zomme ti'^"^'^"-

van 7000 guldens , 't geen verders door de liefdaadige giftcn dei* j^^^^

Ingezetenen tot behoorlyke inwooninge der voorn. armen wierd ge- jaare

appropricert , en zyn vervolgens de arme ouderlooze kinderen , die 'f>^o
.

dus verre door den Hage waren verfpreid en hier en daar bv deze en j^"!^"'^„

geenc voor een zekere iomme gelds jaarlyks m de kolt (want klede- aange-

ren befchaften Diakonen zelfs) tcr opvoedinge belteed, daarze zom- '^t^st

tyds of hongcr leden en de bulk pas ten halve vol kregen 5 of weder ^"3^^

by andere daarze veeltyds in allc ongebondentheden en ongeregelt- gemaakt

heden opgetrokken wierden , akiaar in een lichaam verzamelt , waar
by ook wierden gevoegt oude arme V'^rouwen. Dus is dit huis in

den jaare 1660. door dc Diakonie onder gunftige toeflemming van

den Hove van Holland en dc Magifiraat alhier opgeregt uit de aal-

moezen en vryu illigc gifcen zoo van de gemeente als ingezetenen

daar toe liefdadig opgebragc , om in 't vervolg te wezen een D 1 a -

conieOude Vrouwen en KihDEK-Hvis vail (ieA^ederduiifche

gerejonnecrde kerke in \f Graveiihage , gelyk het zelve onder dezc be-

naminge zedert tot heden toe bekent en ook op den lleen boven de

deur van Jict zelve gebouvv geplaatft is.

Dit huis is gelegen aan dc ooll/yde van hct Spui tuITchen liet Waar't

Leidiche en JJelffche Schuiten-veer aan hen inkomen van den Ha- Q^a^,

ge , waar van het voo: {te gedeelte in den beginne der zeventiende en by

eeuw is geltigt door den Heer en Mr. Jacob van Dyk, Raad en Am- wienge-

baifadeur ordinaris van zyne Koninglyke Majefteit van Sweden by
haar Hoog Mog. de Staten Generaal. De Hiiloriefchryver P. Chr.

l;or dit huis b-fchryvendc, iprcekt daar van in dezervoegen: „ On-

„ der de nicuw gebouwde ( huizen) behoort niet vergeten te werdert

„ hct i'choon rykclyk en wel verciert Hof, gebouwt by den Heere

„ Mcellcr yacob van Dyk, Raedc en Ambairadeur Ordmaris van

„ den doorluchcigften Koning van Sweden, ftaende feer playfierig

„ in 't zuyden van den Hagc op 't eerft incomen van Delft af in den

5, Hage op t water, hebbende een zcer bequaeme Voorpoorte, ncer-

„ hof , fale , laletten , kameren , keukenen en andere gerieffelyke

„ vertrekken nefFens de llallingen en playfanten hof en thuyn , bin-

„ nen eenige jaeren begonll en nu als ik dit fchryve , genoegzaam

„ volbouwc.

Dit buys fchynt naderhand gekomen te zyn in handen van den Isinden

Heer Thomas Feriver, die in den jaare 165-1 en vervolgens daar van P^^^

bezitter is geweell Zedert den aankoop in den jaare 165:9 is het
Ij^^ike-

zelve tot tweemaalen toe merkelyk , dog wel inzonderlieid in den lyk vet'

jaare 1687 door den aanwafch der armen byna de helfte vergroot. groo'-

De Heer Johan Vollenhove, voorhccn Predikant der Haagfche ker-

ken en vermaard digter maakte tcr gedagtenis van deze vergrooting

dit volgende vers , 't geen boven den ingang van deze laatfte tim-

meringe tot infcriptic geitelt is.
^



5S0 B E S C 11 R Y V 1 N G

't Gcbou wert liier vergroot, om grooter fchaar te vatten

^ \'nn zwakken oudcrdom en oudcrloze ]eup;r,

Naar 't lyf bezorgt , verrykt met onw aardecrbre fchatten

Naar 't belle deel door hulp tot wetcnfchap en deugt.

Hoe nut was d'armhuisbou! dees holp ook iiofverlcncn

Ter opbou van Godts-huis met levcndigc ilcnen.

1687.

Het gebouw is jegenswoordig vierkant , en doed 7,ig van buiten

tamelyk aanzienelyk op ; ten vvellen heeft het een toorentie met een

ilag-klok en uur-wyzers. Boven den gcvvoonlyken ingang ziet men
in hartfteen uitgehouwen een wapenfchild , "t geen door twee Leeu-

wen werd vaftgehouden en daarop de volgcndc drie letteren D A PI.

door den anderen gevoegt ; en wat hoger boven het zclve wapcri

leeft men op een Iteen dit drie regelig ve>\sjc

:

Twee Kroonen 2yn van God bervdt,
Den armen der lydzaamhydt,
Den Ricken der Mildaedighydt.

en even boven de lyft van de deur,

LYT EN MYT.

Van binnen is het zelve huis voorzien van verfchcide fraaie ka-

mers, ruime zaalen en andere bequaame vertrekken, en verders zo-
'

danig als de nood en dicnlt van diergelyke Godshuizen gemeenlyk
vereifcht. De Wetten , Ordonnantien en Reglementen , van tyd

tot tyd ten nutte en dienfte van dit huis gemaakt, zyn in alien dee-

len zoo wel gefchikt en gereguleert, en werden ook zoo naauwkeu-

rig ondcrhouden en nagekomen, als in eenig Gods of Arm-huis van

andere fleden in ganfch Holland.

Kicding Dekinderen, die in dit huis wooncn, gaan, gelyk de Weeskin-
derkin- deren alhier, in 't zwart gekleed, dog zyn op de linker arm met
dercnen ^^^ ^[^ l)iesje tulTchen den naat van hun opperkleed onderfcheiden.

lean" Het getal der zclven met de oude Vrouwen daar onder gerekenty
men- werd tans begroot op ruim 5-00, behalven de bedienden, als Binnen-
teerden vader , Binnc -moeder , Schoolmcelter, LccrmeellrefTen , Schoen-

maker , en verders de geene die over de Zick-zaal , het linnen en
anders gellelt zyn. In 't voorfz huis mogen volgens het 7. artikel

van 'tReglement van den jaare i<i88 (//), geene oude Vrouwen ge-

admitteert werden, als die Ledemaaten van de Gereformeerdc re-

ligie zyn , of ten minllen dezelve toegedaan , en van een goed. le-

v'en en gedrag zyn.

DcDia- Indien de ingekomene perzoonen of kinderen eenige goederen be-
konic is bitten voor hunne inneminge , of dat 'er hen, 't zy by erffenille,
"^8^" belterveniife of uit eenige andere hoofdcn gcduurende hunne inwoo-

ninge

(») Zie mede het naderRcglement van den 2 December 172J. kap.XIF. att.i.
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ninge opkomen, alle de zelve vervallen terftond ten behoeve van de naam

Diakonie, ten ware zodanige perzoonen, uit het huis willende gaan, ^^",,^^

bereid zyn te reflitueren al 't treen zy wegens genoten onderhoud die by

aan de Diakonie ter agteren en vcrfchuld zyn {b). De jongens moe- haar ge-

limcn-

tcert
ten 2x jaaren oud zyn en na 't oordeel van de Regenten de koll kon-

nen winnen, eer zy uit het hiuis mogen fcheiden , als ^vanneer ze dan wVr'denI

een behoorlyke uitzettinge krygen.

De regeeringe en beftieringe van dit huis wierd tot het einde van Hoede

en jaare 1715 toevertrouwt aan vicr mans -perzoonen, gemeenlyk rinjivan

Rcgenten genoemt, ir.ct een naam aan de beilierders van andere tot \\w\^

de Magiftraat behoorendc Gods of Arm-huizen meer eigen, dog eer- yoor-

tyds meeft bekent , geijk ook in 't Reglement van den jaare 1088,
^'J^^j^

"

onder de benaminge van gecommitteerde broederen Diokoneii of van

gccommiiteerde broedcren eii Regenten of van broederen Regenten , als

zynde toen niet anders als in dienft zynde Diakonen by de Diakonen
(gelyk jiet i artikel van 't voorfz. Reglemenc fprcekt ) //// benliedcn

te verkiezeiiy teweten, tivee van de aanhlyvende en fwee van de aan-

komendey ommc V zeke huis te bedienen uit den naam van V ganjcbe

Collegie der Diakonen { die toen 16 in getale waren J voor den tyd van

drie agterecnvolgende maanden , zulks dat ieder van de voorfz. vier

Regenten of Diakonen, geduurende zynen tweejarigen dienft daarin Hoe

twee tourbeurten hadde. Dog met den aanvang van den jaare 1726 ^"^^,'1,°^

is deze vorm van regering I'ecnemaal by een nicuw of nader Regie- tansbe-

ment van den 2 December 1725' verandert en daar by vafrgeftelt, ft'trt

dat het voorfz. huis onder 't opzigt van het Collegie van Diakonen ^"^"

voortaan zoude geregeert en bedient werden door zes Regenten, zyn-

de gecommitteerde broederen Diakonen by het Collegie uit de hunne
daar toe te verkiezen . en zes Regentinnen, fatzoenelyke weduwen ,

oud ten minften 44. jaaren , door den grooten Kerkenraad daar toe te

eligeren. De tyd hunner bedieninge duurt zes agter een volgende

jaaren , werdende alle jaar in plaatze van den oudlten afgaanden 200
Regent als Regentinne een nieu\^ e verkooren. De oudfte broeder

Regent in dienlt is voor dat jaar Boekhouder van het huis , heeft on-

der hem de particuliere geldkas, ontfangt de inkomften en onderftan-

den het huis betreffende , en doed daaruit de betalinge , waarvan hy
gehouden is pertinentc aantckeningc en rekeninge te doen , welkc
door een Predikant en Oudcrling , wegens den Kerkenraad gedepii-

teert , werd opgenomen , getekent en alzoo by den algemeenen of
groot-boek-houder op den generalen ftaat van de Diakonie ter verant-

vvoordinge gebragt. De notulen van alle 't geen by de Regenten
werd gerefolveert zoo nopende de fubjeften in 't huis gealimenteert

werdende, als wegens den inkoop , die in der tyd gedaan werd ,

mitsgaders van alle voornaamlte voorvallende zaaken , moeten by
den naaftvolgenden broeder in een bequaamboek geilelt werden. De-
ze twee oudlle in dienft zynde broederen Regenten zyn daar tegens

geheel en al vry van alle kerkendienften , coUeftens en uitdeelingen

,

Xxx be-

(g) Zie 't Reglement van den 2 December lyif tapit. XIV. art. 16. D6g
hoe dit ten opzigte van de jongens en meisjens meet verftaan werden, is begrc|>en

in 't 7 art. kap. XV. van 't gemelde Reglement.



yje B E S C n R Y V I N G

behoudens egter derzelver ftem en rang in den Kerkenraad als elders

met en benevens andere Diakonen.

Waaria De gemeldc Regenten en Regentinnen zyn gehouden alle wceken

redicnii des Vrydags na den middag op het huis te vergaderen (*J op twee

'^''^^'- afzonderlykekamers, om aldaar te beraamen en te verngten alle c

SS scene tot den meeften oorbaar en welltand van 't huis zoudc konnen

llrekken, en dienvolgende alle de perzoonen, die in t voorfz_ huis

ingenomen en gelogeert zyn , van alle noodwendigheden van Ipys ,

drank en kledinge te verzorgen, na gelegentheid van de Diakonie en

mute van *t zelve huis. Hunne verrigtingen zyn onderfcheidenUyk;.

De voornaamfte dienft der Regenten beftaat daarin , dat zy ten

voorfz. dage van de vergaderinge nauwkeuriglyk vifitatie moeten

doen op 't fchool en quartier van dejongens, ook examineren de

provifie-kelders , vlecskuipen, kaas, fpekzolders, fpyskaraer, turfzol-

der en verder het ganfche huis, daar zylieden het noodig oordeelen,

en als dan mede aan den Binne-vader af te geven zodanige provilie

van vleelch offpek, boter, vet, enz. als voor de volgende week be-

vonden vverd nodig te zyn, Aan den zelve ftaac ook de inkoop van

alle runder-beeften, varkens, erweten, boonen en verdere provifie

;

voorts van bier, leeder, wolle en generalyk alle 'c geen tot het huis

vereifcht vverd ; als mede den inkoop van karzayen jaarlyks tot het

?" ''"V kleden der kinderen noodig. Het voornaamfte werk der Regentin-

,S" nen is te vifiteren de kamers van de oude vrouwen, de Ziekzaal, de

Regen- meisjens en kinderen quartieren , Bry en naai-kamers, keuken, was-
tinuen.

j^^j^ ^^ kleer -zolders, of alles wel na behooren door de bediendens

en onder- bediendens werdwaargenomen, en verders aldaar te verzor-

gen en verrigten alle 't geen dat daar toe behoort. Voorts naauw-

keurig reguard te flaan op de oude vrouwen, meisjens, en kinderen

en fpecialyk ook op haar lywaat , klederen en andere dingen van

diergelyke natuur > en zulks mede op de meubelen en imboel tot

dienil en gebruik van 't huis fpefterende. Ook moeten zy aan de

moedcr van 't huis uitdeelen de verdere provifie van eetwaaren en 't

geen verders tot de huishoudinge voor de volgende week noodig

mogte zyn , waartoe zy het vereifchte van de Regenten moeten vor-

deren. Onder haare beiorginge is mede de inkoop van booter, lin-

nen , gaaren , vlas , kooper , tin , enz. en verdere kleinigheden ; wel-

ke inkoop na examinatie der overgeleverde rekeningen promptelyk

door den Boekhouder van 't zelve huis werd voldaan. Buiten dc ge-

melde Vrydag zyn de Regenten en Regentinnen nog gehouden alle

dagen twee en twee by beurtwiiTelinge behoorlyke huisbezoekinge te

docn op zodanigen dag en uure, als die geene , welkers tourbeurte

het is, bevorens met elkanderen beramen. De verkiezinge en afzet-

tin(?e van alle bediendens , zoo Binne-vader , Binne-moeder , School-

meeiler , als andere , die van de Diakonie loon trekken en tot het

htiis

(k) Voor het vergrooten van dit huis in den gemelde jaare 1687 hadden de

"Regenten hunne vergaderplaats in cen huis, Uaande agter de Grootc kcrk, voor-

hcen gedient hebbende toe de Waag, 't welk zy hadden gekogt , maar als zy het

zelve in den jaare 1687 by authorifatie van den Hove vanHolland wcderverkogren,

om dc pcnningen daar van komendc te gebruikcn tot de voorfz. vergrootinge ,

bvagten zy hunne vergaderingen over in het vergrootc Armhuis: zie Bylage S S.
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huis behooren , flaat eenig en alleen aan 't voile Callegie van Diakot

nen volgens het tweede artikel van de refolutie van den kerkenraad

van den 1 6 April 1688 (/}.
Die verders begeerig is te weten de ganfche gefteltenilTe van dit

huis in alle zyne deelen, zoo ten opzigte v?n den pligt dcr Bedien-

dens als ten regarde van de generaale ordre op de onderwerpen , al-

daar gealimenteert werdende, kan daar op nazien het nieuwe Regie-

men t , 't geen wy ten dien einde agter dit werk hebben geplaatll on-

der de letter TT.
Alle giften , gaven by teftament of anderzints tot faveur van 't Aiiegit

voorfz. Armhuis gemaakt, werden geheel en al ten behoevc van 't "^^"^^^

zelve huis geemployeert. De ge^voonIykc vafte inkomften van dit komcu

huis beftaan voornamentlyk in 't arbeidsloon zoo van jongens alsmeis- J»an't

jens i de coUeftens, welke des Sondags met de bosjens door de atn- ^^'^'

bagt-jongens door alle de wyken en ftraaten van den Hage aan de hui-

zen werden ingezamelt ; de begraaffenis-boffen en het jaarlykfch fub-

lidie van den Rade van Staate, bedragende de fomme van ij-oo. komflen

guldens, behalven de interelTen van eenige weinige obligatien, het ^^^'g"

voorfz huis particulrerlyk toebehoorende. De Regenten niet in ftaat ^^^^
*

zynde om met deze geringe inkomften de voorfz huishoudinge te verders

konnen gaande houdcn, werden van tyd tot tyd door den groot- gcfub-

Boekhouder van de Diakonie merkelyk gefubfidieert en onderfteunt ''^'^^^>

na maate de nood van 't huis vereifcht en de ftaat van de Diakonie

kan lyden.

De overige tien Diakonen zyn Quartier-meefters en liebben ieder Quar--

onder zyn opzigt een quartier of wyk van den Hage, waar van de be- "^f™".

zorginge aan hem ftaar. De armen uit deze wyken wierden in twee „" "j"*

zoorten onderfcheidcn en ook op tweederleiwyzen bedeelf, het eene rigtin-

zyn zodanige, die op Jiet groot -boek aangetekent ftaandc hun geld S^*"-

en brood weekelyks op 't huis ontfangen ; het ander zyn nieuw-aan-
genomenen, zreljen en kraamvrouwen, en deze halen hun geld aan

de huizen van de Quartiermeefters, welke uitdeelinge men viaandce-

dullen noemt, om dat ze alle maanden werden gefloten. De Quar-
tier- meetters moeten provifionelyk dit geld uit hunne beurs verfchie-

ten , en daarmede zoo lang ten agteren ilaan tot dat de groot-boek-

houder hen daarvan rellitutie doed. Alle drie weken komt de gan-
fche Diakonie op het voorfz huis, daar zy haare particuliere verga-

Xxx 2 der-

(/) Zie medc kapit. V. art. 1 en i van 't mccrgemclde Reglcment van den z
December 171?.

{m) Deze inzamelinge met dc buflen des Sondags gefchicdc voor de ftigtingc

van 't huis door burgers ; maar dewyl zy daar toe met 'cr tyd gcbruikten kleine

07jhebhelyke en 'veragtejongens, ,, zoo ordonncerdc de Magiftraat by een keure van
den 19 Maart i(5ff> dat voortaan egeenc Burgercn tot wiens huizen van tyd tot

5, tyd de voorfz. boflen zuUen werden ingcbrngt , omme op haare beurren de

„ voorfz. colkften te doen , eenige jongens daer toe zullcn mogcn gebruiken,

„ ook geen andere burgeren in hun plaetzc tot dien einde ftcUen , zynde benedcn

„ 20 jaaren, aiiders dat zy zclfs in peribon 't zelvc zullen moeten doen , ten wa-

„ re by ziekte ofte abfentie uit den Hage , en dat daer van behoorlyk bleek oftc

,, met voorweetcn en confent van dc Burgemecftercn daer toe verkrcgcn , op dr

}, boete van fes'gulden, cnz.
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derkamer Jieeft, te zamcn, om te verliandelen zaken de Diakonie be-

treffende, te aanliooren de klagten , te doen onderzoek , en aanne-

minge dcr noodlydenden.

De voornaamfte inkomften van de Diakonie, voor zoo vcrre dezel-

ve ter onzer kenniire zyn gckomen , beftaan in de navolgende fpecifi-

catie ; als het aandeel in de randzoen-penningen van de verpagtingen

overdenHageenHaag-ambagt ; 'cgeld,'tgeenindeboflenjhangendeby

deCollegien, in de Jierbergen en op andere plaatzen, inkomt ; dat

van de komedien en kermis-fpelien ontfangen werd, als mede van 't

luiden van de groote kerkklok over dooden ; het aandeel in de civile

boetens by den Heere Bailliu ingevordert ; de interefTcn van de obli-

gatien en los-rcnte-brieven zoo ter Generaliteit als ten comptoire

Generaal van Holland en anders , en nog eenige kleine renten op hui-

zcn.

Behalvcn deze voorgenoemde middelen van ondcrhoud» zoo ko-

men ook wel inzonderheid in aanmerkinge de colleftens , die in de
publieke kerken by de Diakonen met het zakje onder de predikatien

uerden ingezamelt, en zoo wy onderregt zyn, door de liefdadige en
mildc giften der gemeente al vry een importante zomme uitmaken ,

fchoon wy daarvan geene begrootinge konnen opgeven Men voege

daarby de gcncraalc colleftens , die jaarlyks ten naaren behoeve ge-

fchieden met de fchaal langs de huizen door den ganfchen Haag.

Deze colledens zyn jegenwoordig door den grooten aanwafch en

toevloed der armen, als mede door den hoogdringenden nood en be-

hoeftigheid van 't huis tot vyf in 't jaar opgeklommen , en werden by
1 6 Diakonen ieder geaffifteert met een Advokaat door alle wyken en

quartieren van den Hage ingezamelt, na dat zy daartoe alvoorens van

*t Hof eh de Magiftraat toeftemming verworven hebben. Ende op
dat een ieder daarvan kundig zoude zyn en dat ook de geene die van

liuis hebben te reizen niet zouden verzuimen hunne huisgenooten

daartoe te gelaften en in ftaat te ftellen , zoo werd het zelve des Zon-
dags te vooren in de kerken van den prediKftoel afgekondigt , wan-
neer de Predikanten niet in gebreke biyven , om de gemeente op 't

kragtigfte tot een milde uitreikinge aan te maanen. De groote liefda-

digheid , welke de burgeren en ingezetenen in 't algemeen by die ge-
legcnthcid aan de armen bewyzen , is waarlyk te roemen, en mag
met regt naar maate van de plaats boven die van andere fteden ver-

heft \\'orden, want een ieder boven den anderen daarin willende uit-

munten , doed zyne hand mildelyk open , zulks dat in ieder college

ontrent de 3000 guldens en vervolgens in de vyf colleftens te zamen
tuflchen de 14-00 en 15C00 guldens jaarlyks verzamelt worden. Met
alle welke voorverhaaldc middelen en onderftanden de Diakonie egter

niet in ftaat zoude zyn , om te konnen dragen en torzen de zwaarte

2ulker eene la(t , als noodwendig tot de bedeelinge van zulke groote

menigte van allerlei armen vereifcht werd, zoo ze niet zoo nu en dan
door extraordinaire giften, makingen of andere liberaliteiten van god-
vrugtigc en mededogende gemoederen wierde onderfteunt ; waar
van onder anderen tot een voorbeeld kan verftrekken de milde uitrei-

kinge, welke de Haagfche burgeren en ingezetenen in de felle koudc
vandenjaare 1716 deden , wanncer 'er in eene college ontrent de

10000
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ioooo guldens ten behoeve dezcr armen door de Diakonen wierden
vergadert ; eene daad al ce roemwaardig , dat wy ze met (lilzwygen
zouden voorl>ygaan.

Om den grooten toeloop van de buiten-armen en andere geringe
perzoonen, dagelyks uit andere lleden en plaatzen herwaarts vloe-

iende , te vveeren , en alzoo de Diakonie daar door , zoo veel als

doenlyk is, te bevryden van veele onnutte monden , die grootelyks
ftrekken tot haare mcrkelyke bezwaarnilfe en tot minder aandeel
voor de behoeftige burgeren en noodlydende huisgezinnen , heeft de
Magiftraat in 't begin van het voorleden jaar de volgende Keure doen
afkondigen.

" T^^ Magiftraat van 's Gravenhage dagelyks ondervindende , dat Keuren,

3? jLJ vele geringe Liedeii , dewelke'haar in andere Steden of ".""'^e"

„ Plaatfen niet eerlyk en naar bchooren hebben willen of konnen ge- valfBml

5, neren , fig alhier ter vStede , en onder de jurisdiftie van dien ko- ten-ar-

men te begevcn, metter woon, fonder eenige aangevinge ter ne-
der te fetten, ende niet alleen clandeftinelyk verblyven, maar daar

5, en boven luy en ledig haar levcn doorbrengen , waar door veroor-

„ faakt werd , dat vele van dien , naar verloop van weynig tyd tot ar-

„ moede vervallen , ende fig aan de Diaconye defer Stede addrellee-

55 ren , omme van defelve uyt Chriftelyk inedcdooge onderfteund

,

55 ende alfo in hunne luyigheyd , en quade forge over hare familien

„ gevoed en onderhouden te werden5 allcs ftrekkende tot merkelyk

5, bezwaar van de voorfz Diaconye , iende minder aandeel voor de

55 behoeftige Burgeren 5 goede ingezetenen, en deffelve noodlyden-

55 de familien; SOO I
S 'T : dat Schout,Burgcmeefteren,enSche-

^, penen5 Regeerders van 's Gravenhage daar inne, foo veel mogelyk

55 willende voorfien, gekeurt en geordonneert hebben 5 keuren en

55 ordonneeren by delen , dat voortaan geen geringe armen , nog
55 eerlyke neringe of ambagt doende lieden, het zy alleen getrouwt

5, of ongetrouwt , met of zonder familien , uyt eenige andere Ste-

„ den of Plaatfen, hen binnen 's Gravenhage ofte de jurisdictie van

55 dien , met ter woon fuUen mogen begeven , ende hare refidentie

55 aldaar nemen , ten zy defelve eerfl en alvoorens aan dc Hecren

5, Schout en Burgemeefleren defer Stede 5 niet alleen fuUen hebben

55 vertoont en overgebragt behoorlyke certificatie hares comporte-,

55 mentsj handels en wandels, gepalfeert voor de Magiftraat van der

3, Stede of Plaatfe barer woonilede , mitsgaders afte van cautie , dat

5, indien tot armoede komen te vervallen , defelve Stad of Plaatfe

5, hen wederom fal admittcren ; maar dat zy 00k daar en boven,

5, naar examinatie der voorfchfeve aftens van Burgemeefteren alhier

5, fuUen hebben bckomen , fchriftelyke admilfie ofte biljet by de Se-

„ cretaris ondertekent , omme alhier te mogen verblyven , op poene

5, dat die genen , dewelke alhier fonder de voorfz admiftie , en dc

gemelde adens vertoond te hebben 5 werden bevonden, binnen

tirie dagen fullen moeten vertrekken , ofte fulks niet doende , door

de Dienaars van de Juftitie den Hage werden uytgeleyd , ende we-

55 derom inkomende geapprehendeert 5 en naar exigentie van zakeri

5, geftraft.

Xxx 3 35 Dat

33

33

33
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J, Dat wyders alle die genen , dewelke zig reeds alhier ter Stede

„ mettcr wooii hebben begeven en zonder aangevinge ter nederge-

5, ict, dog nog geen jaar en les weken fyn verbleven , insgelyk op

,y poene als vooren fullen hebben te vertrekken , ten zy van Pleercn

5, Burgemeelkren 5 naar exhibitie van behoorlyke certificatie barer

5, gediag, mitsgaders afte van cautie, mede gcpaifeert voor de Ma-

J, giftraat hunner laatfte refidentie, hebben bekomen fchriftelykc ad

5, milTie omme alhier als ingefetenen te mogcn verblyven.

„ Eat voorts alle die genen , dewelke reeds alhier wcl een jaar en

3, fes weken , dog nog geen vier jaren buyten kcnniirc fyn gefeten

5, en verbleven , iig als nog aan Heeren hurgemeefteren , otte die

„ genen dewelke daar toe by defelve fullen werden aangelleld, met

„ fpecificatie van den tjd barer aankomfte ende plaatfe van waar ge-

„ komenfyn, fullen moeten aangeven, ende bewyfen dat zy gedu-

„ rende defelve tyd fig alhier ordentelyk hebben gecomporteert , en-

,j de haar koft gewonnen , op poene dat die genen , dewelke hier

„ van in gebreken blyven, voor geen ingefetenen fullen werden ge-

de Diaconye te addrelTeeren , omme onderlleund of bedeeld te

werden, vcrkregen te hebben.

„ Gelyk ook generalyk niemant van buyten ingekomen fynde, lig

aan de Diaconye ten eyndc voorfchreve fal vermogen te addrelTee-

ren , ten zy hy ten minfie vier jaarcn naar bekome admilfie , alhier

in alle ordentelykheyd heeft gewoont.

„ Dat wyders geen eygenaars van huyfen, loodfen , of kamers,

nog die dewelke defelve in huyre belitten , de voorfchreve huy-

fen, loodfen, of kamers niet alleen, niet fullen mogen verhuuren

in 't geheel of ten dele , aan gelyke germge armen nog eerlyke

neringe of ambagt doende Lieden,van buyten inkomende of reeds

ingekomen fynde , ten zy hen van de voorfchreve ade van admilTie

van Heeren Burgemeefteren gebleken zy ; maar dat ook daar en

boven alle verhuurders, binnen den tyd van agt dagen ten langfte

naar de verhuyringe , aan den Decken , Hooftman of Secretaris

if van de Buerte , waer onder de voorfchreve huyfen , loodfen , of

kamers gelegen fyn , kennille fullen hebben te geven van de per-

ibonen, aan dewelke zy de voorfchreve plaatfen verhuyrd hebben,

op poene van hier inne nalatig zynde , dat uyt foodanige contrac-

ten van huyr , waar op by Deeken en Hooftmannen het exhibi-

tum fal moeten werden gedaan llellen , niet fal vermogen of konnen

werden geagecrt, ende daar en boven fullen verbeuren een boete

van tien gulden , dat de voorfchreve Deeken , Hooftmannen en

Secretaris vervolgens de voorfchreve afte van admiifie geexami-

neert hebbende , defelve in een boek fullen hebben te regirtreren,

en aantekenen wanneer de voorfchreve perfoonen in de Buerte ge-

komen fyn , alles ten eynde ende omme aan defelve uyt de Buerte

fuUende verhuyfen, te konnen geven behoorlyk extrad:.

,, Dat niemant van de voorfchreve geringe perfoonen uyt een

Buerte willende verhuyfen in een andere , by Deeken en Hooft-

mannen van defelve wederom fal werden geadmitteert , ten zy hy
,» met

»
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„ met een verklaringe van deOelfs goed gedrag , handel en wandel.

„ ende hoe lange hy in de oude Buerte iieeft gewoont , zy gemu-
,, nieert , en defelve aan de nicuwe Deeken en Hooftmannen kome
,, te exhiberen; ende op dat nicmant hier van eenige ignorantie pre-

„ tendere , fal dele werden afgekondigt ende geaffigeert daar het

„ beJioord.

5, Aldus gekeurt ende geordonneer by Schout , Burgemeefleren,

„ en Schepenen , Regeerders van 's Gravenhage , den iz. Janua-

5, ry 1718.

,5 My prefcnt Secretaris,

JAN QUARLES. "

En cp dat dcze Keure des te beter zoude nagekomen en opge-
volgt werden, heeft de Magiftiaat te gelyk den Dekenen en Hooft-,
mannen van de Buurten de volgende Ordonnantie en Reglement
voorgcfchreven.

„ QChout en Burgemeefteren van 's Gravenhage ? geexamineert Ordnn,

„ v3 hebbende de Keure by de Magirtraat derfelver Stede, tot het en"Re
„ weren van geringe en nooddruftigc ingefetenen van buyten uyt an- giemcnt

„ dere Steden en Plaatfen alhier inkomende , geemaneert , hebben ^'""' <^e

,} omme defdve des te beter te doen pradliferen , en fo heylfaam ^^'^'^"*

„ oogmerk ten befte en nutte van de goede ingefetenen te bereyken, Hcoft-

„ de Deeken en Hoofcmannen van de refpeftive Buurten defer Ste- "lanncn

5, de verfogt en geordonneert , gelyk defelve geordonneert wer- Buurten,

J, den by defe.

„ Dat den Deeken en Hooftmannen van clke Gebuerte van alle

V de geringe Perfoonen in fyn Gebuerte w^oonende , ende van de
„ namen en toenamen dcr genen die met hen inwoonen , fullen

„ houden een Boek of Regifter , daar by ftellendc niet alleen de ne-

j, ringe , handteringe , of ambagte daar mede zy haar generen en

)> oeflenen , maar ook de tyd wanneer , en de plaatfe van waar de-

» zelve in de Buerte gekomen zyn, ende wcl bezonder, of zy zyri

„ inboorlingen, ofte zig van andere Steden en Plaatzen alhier heb-

j, ben begeven , en ter nedergezet.

5, Dat de voorfz Deeken en Hoofcmannen ten reguarde van die

), genen dcwelke van buyten alhier gekomen zyn , ende van dewelke

„ men maar eenigzints kan denken dat oyt tot armoede of lafte van

„ de Diaconye fouden vervallen , uyt het voorfz. Boek zullen for-

„ meren , ende binnen de tyd van fes wecken aan Heeren Burge-

„ meefteren overlevcren een lyfle by den Secretaris dcr Buerte on-

j, derteekent, met fpecificatie, welke gebucren nu eerl\ binnen kor-

„ ten tyd of binnen een jaar en zes wceken, ende welke reeds langer

„ tyd, ende wel omtrent vier jaren alhier verbleven zyn , als mede
„ of dezelve hebben bekomen afte van admiffie , omme alhier te

„ mogen verblyven , ende aan de vcrdere requifiten van de voorfz.

„ Keure hebben voldaan.

„ Voorts zullen dezelve Deeken en Hooftmannen de voorfz. Keu-
„ re
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»> rcexadelyk obferveren en naarkomen , ende dienvolgende in het

» toekomende genen der voorfz. Ferzoonen , van buyten inkomende

,

>» fonder ade van admiffic van Heeren Burgcmcefteicn , ofte uyt

», een andere Buerte alhier verhuyzcnde , fonder behooilyke verkla-

I, ringe barer goed gedrag van Deeken en Ilooftmannen der plaatze

>, daar zy laail gewoont hebben , in hare Buerte innemen of admit-

J, teren; Edog dezelve tegeiis de difpofitie der voorfz Krue bevin-

„ dendc uyt de Buerte weren, en doen aanfeggen, dat lullen heb-

„ ben te vertrekken , ende niet werdende gehoorzaamd , of eenig

„ ander beletzel ontmoetende , daar van binnen veertien dagen ken-

)) nilTe geven, aan Heeren Burgemeefteren.

5:^ Op de Huurcelen, dewelke ingevolge van de voorfz. Keure aan

5, Deeken en Hoofcinannen , by de eygenaars ofte verhuurders van

„ huyzen, loodzen, of kamers, moeten werden vertoont , fallen

,> dezelve den dag en datum van dat exhibitium doen llellen.

„ Zullen mede gehouden zyn aan Diaconen of Quartiermeefters

„ uyt het voorfz. Boek te geven vifie , en des noods Extraft , mits-

ti gaders dezelve van het gedrag en de conduites der behoeftige ge-

,) buuren , des verzogt zynde , informeeren.

„ Ende naardcmaal by de Regenten van het Diaconye Armhuys
„ dagelyks werd ondervonden, dat verfcheyde Arm-mcysjes , voor

5, hare behoorlyken tyd , het voorfz. Huys buytcn kenniiTe derRegen-

,5 ten komen te verlaten, ende zig alhier ter Stede , veeltyds niet

5, naar behooren comporterende , blyven ophouden , werden den
„ Deeken en Hooftmannen van de Buerte, waar inne zodanige fub-

,) jeden werden gevonden , ernftelyk gerecommandeerd , dezelve

,> uyt de Buerte te weren , ende daar van aan de Regenten van het

), voorfz. Huys kennille tc geven.

« Ende fal Copie defes, mitsgaders van de voorfz. Keure , aan

i, Deeken en Hooftmannen van de refpeftive Buerten gegeven vver-

I) den, blyvende inmiddels aan haar Ed. Agtb. gereferveert , defe

}, Ordonnantie te amplieren, alteren, en corrigeren , foo als ten

„ meeften dienfte defer Stede in tydenen vvylen fal werden bevonden
5, te behoren.

59 Aldus gedaan ende arrefteert , ter Kamere van Burgemeefteren
}, van 's Gravenhage , den ix. January anno 1718.

In kenniflc van my Secretaris

,

JAN QUARLES.

Dit betrefFende den ftaat der Nederduitfche Gereformeerde kerke
alhier, zoo dient te weeten, dat de Franfche en Engelfche gemeen-
ten haare byzondcre kerkelyke vergaderingen , difciplinen en onder-
lioud der arme Ledemaatcn hebben , zonder andere gezintheden
daar onder tc rekenen, die ieder voor de haaren te zorgen hebben.

NAA-
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N A A M E N
D E R.

REGENTENENREGENTINNEN
VAN H E T

DIAKONIE ARM-HUIS.
Zedert den i. Januarii 1726.

ijl6

1717
1718

tjl9

REGENTEN.
Adrianus Kindt.

Gerric van (Jlderfom.

Adriaan Roos.

Adriaan Roetring.

Hcndrik Walevelr.

Dirk DyckerhofF.

Pieter van Rooyen.

IGak van der Kloot.

Dr. Cornelis van Blankcltyn

,

' by plaatsvulling.

Pieter Baai tmans.

REGENTINNEN.
r Johanna Bol («), huisvrouw vanCor-

nelis van Outheusden.

Maria van der Gracht , wedtiwe itiy'

let) Mr. Johan van Nifpen.

Ijohanna-Catharina Sullius , iveduive

I
'wylen ChrillofFel van Dam , Pro-

I yi6 < cureur voor de Hoven van Jujlitie,

Ahna-Jacoba Boxcl , weduive wylen

Pieter Cafembroot.

I

Clara Ten Holte, weduwe wylen Mr.
Guaker van der Beets.

Anna Tevenin, weduwe wylen Rom-
I bout Coder.

1717 Sufanna-Sophia vandeBlocquery,w?-
duwe wylen Mr. Fekrum dc Vries,
Raad in den Hogen Rade.

1728 Hermehna-Petronella Schaap van den
Dam , Duariere van wylen Willcm
van Waflenaar , in zyn leven Lieut.

Generadl ten dienjie dezer Lande.

1719 Anna-Maria Roman , weduwe wylen
Mr. Pieter Dierquens , Bailliu en

Schout dezer Stede^ (^c.

Yyy XVII.

(a) Deze, nadien haar man *t voorlge jaar Diaken en Regent was , was uit

dicn hoofde Regentin, en wierd dit eerlte jaar, als kennis van zaakca hcbbcndc ,

gccontinueert.
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XVI L HOOFTSTUK.
Brfchryving van verfcheide liefdadige Gejligten , ofzoo genaamde Hof-

jes; ah /. Ret II. Geelt-luiis; ivaniieer en by wien gebouivt. De H.

Gee/lmeejicrs in den Hage al in zeer vroege tyden aangejlclt. Der-

zelver aanzien; ivaar in bun dienji he/iond ; by ivicn zy voorheen en

7111 aangeftelt iverden. JVie de H Geeft-armen waren. Getal dcr-

zelve in de jaaren 1481 en 1483. Hoe dezelve bejionden en imaar

flit zy bedeelt 'wierden. II. V Hofje van den Heer van ISieukoop;

by ivien gejiigt. Beloop der onkojten van den opboiiiv , en aanmei ke-

lyke makinge van goederen door den Fondateur. III. V Hofje van

Jiiffrouw Cornelia van ^^^^ouw ; ivaar gelegen , en voor ivien ge-

bowivt' IV. ""t Hofje van den Ridcler van Wouw. V. V Hofje

van A^an Dam , voorbeen bekent met den naam van V oude "V^'yfken-

liuis van die Van Dam , is bet oudjle van alien. By ivien 5 ivanneer,

en ten iviens beboeve aangclegt. VI. V Hofje van den Heer van
Hooglande, in de Boekborjiraat. VII. V Hofje van Bourgondie,

op de Geefi. J III. Het Geftigt ter eere van de H. Drievuldig-

heid , /// de Zandjlraat.

HET HEILIGE GEESTHUIS.
Het
HEILIGE
Geest-
IIUIS.

Wan-
ncer en

by wien
gebouwt

Vrydom
van bicr-

excys

voorde
aibei-

'Og werden in den Hage gevonden eenige zoo ge-

naamde Hofjes , of Godshuizen , dewelke in de
voorgaande eeuw uit byzondere godvrugtigheid ,

of wel eigentlyk, barmhertigheid gelligt zyn voor

oude bchoeftige luiden, om die daer in te laaten

woonen en te onderhoudcn. Onder deze is , on-

zes oordeels , het voornaamfte van alien het PI.

Geefthofje, ftaande in 't zuiden van den Hage regt over de nieuwe
Veer-kade. Dit Hofje is in den jaare 1616 gebouwt , niet door ee-

nen Maarten Verbruggc •> als zonimige {a) verkeerdelyk melden ,

maar door de H. Geeftmeellcrs zelf, om de arme oude luiden , die

in verfcheidQ quartieren van den Hage waren woonende , bequame-
lyk by den anderen te accommoderen, gelyk de gemelde Regenten
fpreeken in zckere requefte by hen in den gcmeldcn jaare 16 r6 ge-

prefenteert aan de Ed. Gr. Mog. Hecren Statcn van Holland en Weft-
Vriesland of haar Ed. Mog. Gccomniiiteertle Raden , om te ver-

werven vrydom van bier-impoft voor de arbeiders aan \ nieuw H.
Geefthuis werkende; want dit zyn hunne vvoordcn: „ Geven oot-

j, moedelyk te kennen de Meefters van de H. C.eeft-armen alhier in

„ 's Gravenhage , dat fy Supplianten tot commoditeit van de arme
jj oude luyden, die in diverfche quartieren iyn woonende , begon-

„" nen

(^) ZieCretzer, Befchr . van''i Gravcnhagt
^ T^g- \^- Oudh. en GeHigt. van

Ldftl Sec.
, fag. 406.





(^^' Oics/en. J>e£in.

Yir^E^T-HUKS \^.jBcit^t Sx<:u.^. Ciifn.7fiii/eff-

L
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„ nen hebben bezuyden den Hage alhier te doen bouwen zeker dcrs aan

„ Godts ofte H. Cjeellhuys, omme dc arme luyden hcquameJ)'k hy den 'tnieu-

,5 anderen te accommoderen-, Ende dat alhoewel alle Godshuyfcn vry q^ „

55 fyn van excylen en mede van den impoil: van de bieren, dat egter hms

5, de Pagter van den impolt van dc voorfz. bieren fwaerigheyt werken-

„ maekt hunne diinken - bieren van de arbeyders aen 't vboriz. '^^•

3, nieiiwe Godtshujs werkende te laten volgen, ten ware fy betael-

35 den den excys. Ende geme'-kt? de Supplianten dunken 't felve

55 bu^ten reden te fyn, te meer 't xvij. articul van degenerale Gr-
55 donnantie uytdrukkelyk \ ermek , dat onder andere mede vry
55 fyn de Godshuyfen en dat bu}tcn alle controverfie 't voorfz. N/ea-

55 ive gehou-ju tot anders geenen eynde en wert gemaekt , als tot een

55 H. Geejihuys-) zoo keercn xy Supplianten hen tot en aenllwerEd.,
55 ootmoedelyk verfoekcnde, dat de lelve believe by appointemente

55 in margine van defen te verklaercn, dat fy Supplianten in confor-

55 mite van 't 17. artikcl van de generale Ordonnantie niet en fyn gc-

,5 houden eenigen impoft van de drincken - bieren by de arbeyders te

,5 drincken ^ betaclen 5 en iulcx den pachter Herman van Mlddel-

55 coop te belaften hen Supplianten in de voorfz qualicc dies aengaen-

„ de te laeten ongemolelleert. 't Welk doende &c.

Welk Requeft wy dienftig geoordeek hebben alhier in te Ijven ^

om te doen zien^ dat ons zeggen niet en beltaac in praatjes of ver-

tellingen 5 waar mede zommige Schry\^ers hun papier bekladden 5 en
zulks 00k te gelyk aan arderen {h) die hen uit onkunde daar in op-

volgen, dikmaal gelcgentheul geven om te moeten dv/aalen, maar
dac onze Helling rull: op goede en volkomene bewys-ftukken. En op
dat verders niei^.ant zoude dcnkcns dat dit gebouw getimmert zy
uit de goederen van den meergem. Maerten f^erbntgge , en gevol-

gelyk dat hy alzoo zoude konnen vverden g'ezegt , ftigter van 't zelve

Godshuis te zyn, zoo zuUen v*'y hier byvoegen een tweede Requeft

by de voorfz Regeerders aan de Magiltraat van den Ha^^e overgege-

ven5 v.'aar by zy van de gem. Magillraat verzoeken confent en ap-

probatie om eenige goederen , hen toebehoorende , te mogen ver-

koopen toe den verdercn opbouw van 't nieuvve Godshuis. De
woorden zyn deze : „ Geven reverentelyk te kennen de JVIeefters Con-

55 en Regeerders van de H. Geeftarmen in 's Gravenhage, hoe dat f^"ttot

,5 fy Supplianten tot opbouvvinge van haere voorgenomen timme- j^open"

5, ragie van node fyn hebbende verfcheyde pcnningen , en over- vaneeni-

55 zulx te rade gcvonden hebben te verkoopen fekere pertye lants S'^vafte

55 groot vierdalf marten gele"gen op de Lacn, mitsgaders thien er- ^,^ ,^Jt

55 yen gelegen in de Lorrefiraet. Ende alfoo de voorfz. vercoopin- opbouvr

55 ge nyet en kan ofte mach gefchieden fonder daer van van Twer
^^"J(^_^'

55 E. te hebben behoorlyk confent en approbatie ; Verfoekende der- huis.

55 halvcn aen Uwer E. hen Supplianten met Apoftille in margine

55 van defen te verlenen de voorfz approbatie. 't Welk doen-

„ de5 6^c.

Yyy % In

{b) Zic Van HuerTen , Batavia Sacra
,

j-art. II. fag. 158. , en den Vertaalder

van de Oudhedcn van Deljland^ i^c. in 8. j>cg. ^c6.
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In Margine (lond de navolgcnde Apoftille.

i,
Burgemecliers en Regcerders van 's Gravenhage gefi'en ende gc-

j, vifiteert hebbende defe Requefte aen hen geprefenteert , hebben

„ de Meellers en Regenten van de H. Geeft-armen alhier Supplian-

„ ten geconfenteert ende geaccordeert , als fy hen conlenteren en

„ accorderen by defen , omme de erven en landen in de voorfz,

Requcfte geroert , te mogcn verkopen en bchoorlyke biieven van

traditie ten behouve van de koopers te palleren. Gedaen ter Ca-

'i\ mere van Burgemeefteren den xj. Februarii 1617.

Ohderftond, IMy tegenwoordig.

Wasgetekent,

H. v. ZUYDERVLIET.

Waar uit dan klaarlyk blykt , niet allecn , dat de voorfz Regenten

ftigters zyn gevveelt van 't voorfz Godshuis , maar 00k dat zy het

zelve uit de goederen den H. Geell-armen toebehoorende , hebben
opj;etimmert. Indien egtcr de meergem. Maarten Ferbnigge in 't

fpel zoudc moeten blyven, zoo zoude men dan moeten onderllellen,

dat hy is gewecfl die geene , bnder wicns opzigt en diredie 't voorfz

Godshuis is voltrokken, of aaii wien de mecrgemeldc bouwinge is

toevertrouwt geworden.
H. Mogclyk zal iemand wel begecrig zyn te weten, den naamoor-

^"H" fprong van 't voorfz Hofje. Omme daar aan , zoo vecl in ons is , ee-

inden nigermate te voldoen, zullen wy dan voor af kortelyk aanmerken>
Hage ai dat de H, Geeftmeefters al in 't begin der veertiende eeuw in den
V?^^ Hage bekcnt zyn geweeft ; immcrs dat uy dezelve vermelt hebben

^"'"
gevonden in eenen brief van den jaare ij^j , waar by onder ande-

ren aan de gem. H. Geeftmeefteren in den Hage , door eenen Jacob
Lyfenzoon wierden befprooken en in regte aehnoefen gegeven zekere
jaarlykfchc renten.

By wien 'Z.y vvaren vier in getale , en wierden in vroege tydcn door den
voor- Bailliu of Schout ( ^ ) 5 dog daarna op voorgaande nominatie van de
heen en Magiilraat , by den Stadhouder of Prefident van den Plove aange-

gdllTt»" ftelt {d). 'fans werden ze uit kragte van het meergemelde Octrooi
werdeir. van den 30. Januarii 165-3 , nevens de" Regenten van andere Gods-

Waar in
^uizen , door de Magiftraat zelf verkooren. Hunne verrigtingen wa-

hun ren geduurig in de St. Jacobs 'kerk, houdende aldaar nun komp-
toor

(f) 2lic hierna Bylnge E E.

{d) Tac het twccde artikel van de Provifionele Inftruftie voor Burgemeefteren

van den Hage, van den 6. Julii iffio , luidcndc in dczer voegen : Zulknoick Bail-

Ttu^ Schauta Jiiirgemeejleren en Schepenen van den Hage nominercn de Kerkmeefteren^

Heylige Geejlmeejleren
f Getyden-mcejleren ^ Huisfitten-meefteren en Leproos-meefleren^

omme over te kveren mynen voorn. Heeren den Stadhouder oft« Preftdent , Qmme daer

VHyt te eligeren die het toekomende jaer fullen dienen.
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toor (e), waarom zy 00k byzonderlyk de H. Geeflmeellers in de St. dienft

Jacobs-kerk genaamt wierden (f ). Zy hadden het opzigt over het '^«2ond-

altaar, 't welk ter eere van den H. Geelt, waar van zy hur.ne bena-
minge dioegen , ak'aar was opgeregt. Cok ftond aan hen de be-
zorginge der arn:en , tn het uitdeelen van brood , vleefch , rome-
nyen, hembden, en andere behocftighedcn , welke aan de H. Geeit-
armen van tyd tot tyd door verlcheide perzoonen wierden ge-
maakt. Deze behoeftigheden ftonden op eene tafcl , die naaft het
vooriz altaar was gcplaatlt, waar van de oude fchilderye , vertoo-
nende de H. Geeftmeeflcrs in hun geellelyk gewaad , uitdelende de

.

voorgemelde i'pyzen aan arme en gebrekkelyke menfchcn, heden
nog gezien werd in 't vertrek , 't geen aan de Binne-vader en moe-
der van 't H. Geel^huis tot hunne woonplaatze verftrekt. Zy had-
den de adminiftratie en uitdeelinge niet alleen over zodanige goede-
ren, die uit teftamcntaire diljpofitien en Hberale donatien befionden,
maar 00k over de erberm-giften ofte aalmoefen , w^elke in de offer-

kiften in deze kerke wierden gegeven. Zy moeften even gelyk de
Huiszitten-meefters , in koude wintercn , duure tyden , of in andere
ongelegcndheden eens of tweemaal ter weeke alomme gaan vifite-

ren , m aar armoedc was , cm daar te deelen ; en indien het inkomen
niet mogte volftrekken , dan licver eenige belafiinge te doen by ad-

vys van den Eailliu , Schout , Geregte en Faftoor , op dat de armen
in nood altyd onderfleunt mogten werden. Ook vermogten zy geen
landen of andere vafte goederen verkoopen , dan by decreet van
den Hove van Holland. Dog eenige renten aan hen werdende af-

geloft, moeften zy dezelve terliond wederom beleggen by advys van

Schout 5 Schepenen en Paftoor. lin dewyl hunne inkomften meer be-

Yyy 3 droegen

(e) De H. Gecllnieefters hadden in deze kcrk twee byzondere komptoorcri,

het eene ll;iandc a.in de zuid en 't andcr aan de noortzyde van de kcrk , zynde het

laatftgemclde tans hcc komptoor van de Diakonie. Deze komptooren hcbben
Kerkincelleis in dcii jaaic i(5if van de H. Gceftmccftcrs gckogt, en daar voor ten

behocve van 't H. Geefthuis geconftitucert cen jaarlykfe Los-renten , als blykendc

uit dc volgcnde ade : „ Wy Johan Hotineur en Hendrik van Slychtenhcrft , Sche-

penen in 's Gravenhiige, oirconden cenen ygelickcn, dat voor ons gccomcn en

crfchcnen lyn yvhan ^artelaer en 'Thomas van Cajfiopyn , Kerkmceilcr^ van

's Gravenhage, in defcn vcrvangcnde heurluyder mede-confiaters, en bekenden

over en in voldoeninge van de fomme van duyfent guldens by henluyden in de

voorfz qualitcit bcloott voor de koop van zeckerc tivce Comptoiren, bet eene flaen-

dt aen de zuyt en 't ander aen de noortzyde van Sinte Jacobs kerk alhicr , by hen-

luyden ten bchouve van de voorfz kerke van den H. Geeftmeejfcrs alhier gekogt
,

en by dcfelve huyden wettelyk orcrgedragen , wel en wettelyk vercocht en ge-

conftitucert te hebbcn « als zy vercopen en conllitueren by defen ten behouve en

profyte van den H.Gecft-armcn alhier ecn jaarlyxe losrentcn van lxii. pond.

X. fchell. te xl- groren 't pond 's jacrs tc beraelen , alle jacrs op ten eerften

Mcy6cc. Des ten oirkonde foo hebben wy Schepenen voornr. elk onfen zcgei

hier ondcr aen gchangen op den xxvij. Junii Ao. XVI^. XXV.
(/) Deze wierden genoemt H. Geejimeeflers van der Parochie- kerke van den Dor-

pevan den Hage^ in een Odtrooi van Philips van Oojlenryk , 18. Mci ifof. //.

Geefimeeprs der Kerke van den Hage^ in een Procuratie gedagtekent f. Junii if49.

en in cen Tranfport-bricf van ecn Los-renten iz.Julii if49. H.GeeJlmceJiers in de

St. Jacobs-keyke in dm HagCy in een afte van den jaare i f4f . enz-
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droe,2;en dnn van eenig ander Godshuis , konden zy eenen Rent-

meefter ictten by gcec dunkcn van de Wet. tog hier over vielin

laater tyd groot gelchil , beweeiende de Jklagiltiiiat alleen bevoegt

te zyii tct het veikie2en en aanllellen van etn Kenimceftcr , en dc

Regenten in tegendeel , dat het zelve hen piivadve was compeic-

rende ; welk gefchil zoo ^elTe ging, dat daar op in den jaare 1583

proccs cntitond voor den Iloogcn Kade in Holland tufl'chen de gem.

Regenien ah mpetranten in cas fan maintemie en I'et iveerclers in re-

conventie ter eenre , en de Magijiraat ah gedaagdens in V zehe cas

en eifchers in reconventie ter andere z^'de \ vvelke zaake zynde be-

fchreven by Memorien , is daar op gevolgt een lententie in dato

den vooilelten Julii 1583 , waar by den impetrantcn hunne eilch en

concluiie in conventie wierd gcadjudiceert , en den gedaagdens

hunne eifch in reconvcntie ontzeit. Eindelyk waren zy gehouden

jaarlyks van hunne adminiUratie rekcninge te doen voor den Bailliu

,

Schout en Schepenen , daar over geroepen den 1 aiioor van den Ila-

ge, ten aanhooren van de gemeente {g). Maar wanneer by ver-

volg van tyd daar in zodanig verloop en verzuim was nigellopen,

dat dc Fegenten zoo van dit als van de Aerdere Godshuizen nict al-

leen jaarlyks hunne Rentmeelters geen rekeninge lietcn doen , maar

ook dezclve, als ze gefchiedden , onder hen hoorden, opnamen en

floten , zonder iemand daar over te roepen , vonden Schout , Biirge-

meejieresij Schepenen en Regcerders in den jaare 1641 gned-^ teordon-

neren, dat zoo de ordinaris ah de extraordinaris rekeniiigen van de

Kerk J ah van V inkomen van alle andere Goddviifen binnen 's Graven-
hage , by de Rentmeejiers en Regenten derzeher aitoos zouden werden
gedaan ten over/iaan van yennmden nit de Magi/iraat daar toe te

committeren (/').

Deze armen waren allerhande nooddruftige en behoeftige men-
fchen in \ generaal , en wierden van de Huiszitten - armen ondcr-

fcheiden, deweike wederom onder hunne eige bedeelinge itonden.

De armen , die alleen van de H. Geellmcellcrs bedeelt wierden , be-

hepen in den jaare 148 1 ontrent 1400 (i), en na verloop van twee
jaaren en zulks in den jaare 1483 boven de iioo (^), 't geen zeker-

lyk al een groot getal was na mate van den klcinen omtrek van den
Hage in dien tyd.

Onder de gocderen tot onderhoud van deze armen gemaakt en
befprookcn , waren zcer veele renten ( die men te Amfterdam ond-

eigens noemt ) geconllitueert op huizen , laiiden en andere vafte pan-
den, welke in die tyden gehouden en geagt a\ ierdcn voor onlosbaar

en als eeuv/ige pagten, maar vermits de huizen en perceelen in den
Ilage, door het opnemen van zodanige renten , veroorzaakt door
armoede , waaiinne de burgers en inwoondcrs door den oorlog ,

duuren

(g) Zie hicr op ra dc Inftruftie voor dc Kerk- en andere Godshuis-meefters

van den Hage van den 11. Augufti ifi4, hicr vooren /^^. 345'. in 't geheel gc-

drukc.

(A) Zie deze aftc geheel hicr vooren pag. Jf 2.

(/) Zie Sententic-bcck van den Hove van Holland , gequot. S. fol. zzj.

(^) Zie hicr vooren pag. 30.
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duuren tyd en anders verv.illen waren, in groote ongclegendheid ge-
raakten , zulks dat ze geffepeu waren geheel te iijeu- te zulkn gciau\

wilde Aartshertog Philips vau OoJIenryk daarinne voorzien en gaf Y'^V^^^

mits dien in de jaare 15-00 aan die van den Hage een Oftrooi , waar trooi^"

by hy ordonneerde , „ dat men alle die erfrenten , ftaende op die voor die

5, huizen, binnen den Dorpe van den Hage, en daer nyet en blee- )^"«^ea

„ kc, met hoeveel penningen men elken penninck zoude mogen lof- lo'iba^ar

55 fen en afquyten van dier voort dezelve renten zoude quyten en vcr-

„ afloflen mogen elken penninck met 16 penningen. Alet welk gene- '^'''^rt.

raal Octrooi de H. Geeilmeefters zig mcrkelyk bezwaart vindende, Kiagien

vervoegden zig met een fmeek-fclirift daar over aan den gemelden vandeH.

Graaf 5 en vertoonden
, „ dat over veele jaeren geleden die inwo- ^^'^i!"

55 nende van den Dorpe voorfz. tot haerluyder en haerer ouderen daar

„ zielen zekere renten jairlicx op huerluyder huyfen by heuren uyt- over.

5, teriten vville en tellamente den II. Geeil voorlz. gemae(9: en be-

„ fprooken hebben geliadt, van welke renten die voorfz. Supplian-

„ ten alle jaeren en tot eeuwigen dagen verobligeert en verbonden
„ ftaen te betalen en vuyt te reyken zoe in der onderhoudenifTe van
„ de memorien en dienlten Golds van de voorn. kerken , in deelen

„ en aelmoeflenen van de armtn Huyffitten en andere miferable en
„ cllendige menfchen , als op zekere dagen daer toe geordonneerc

5, ende anders tot alien tyden in 't geven van broot , vleyfch , ha-

„ rinck, byer, fchoenen , hembden , linne laeken , wolle lakenen

,

„ kiften daer men de voerfz. armen menfchen inne begraeft , belo-

„ pendc jaerlicx bovcn de tvvalef hondert ponden Hollants, vuyt

„ defen dat dit aldus jairlicx onderhoudcn wert , zoe zyn veele van

„ de voorfz. inwoonende van den Hage, die binnen haer leven by
,, haer teflament en vuyterfle wille den voorfz H. Geefl renten mae-
„ ken en befpreeken ; Ende dat of vvel 't voorfz. Oftroy en confent

„ van der lollinge van de voorfz. renten op ten huyfen binnen den
„ voorfz. dorpe van den Rage nyet te verltaen en is , roerende die

J, renten van den voorfz- H. Geei^ gcordonneert en gemaecl: in der

„ manicren en omme der zaeken voorfz. en dat de voorfz. renten

„ met malkanderen nyet gemecn en zyn , defen nochtans nyet tcgen-

„ ftaende foe vervorderen hem eenige pcrfoenen te willen loHen de

J, voorfz. renten van den H. Geeil voorfz. den penninck mit feftien

„ penningen , al eens of 'c zelve gelyke renten waeren die Ihende

J, zyn op huyfen, belaft by der oorloge, dieren tyd en anders , die

„ welkc tot niemants prouftyte en coemen dan van den pcrfoen als

„ rentiers en diergelyke, zoe dat indien 't zelve voortgank zoude
„ moeten hebben, binnen corten tyt geheelicken te nycten zoude

„ gaen de voorfz dienft Godsgeordonneert tcr memorien en geden-

„ kenilfe van der zielen , die voorlz. grote aelmoefcnen van den ar-

„ men ellendigen miferable perfoonen , gcmerkt dat die inwoonende
,, van de voorfz. dorpe van den Hage nu in levende live zynde den
„ voorfz. H. Gecft nyet meer en zouden willen yet maken. liier op
verwierven de H. Geeftmeellers het volgende difpofityf. „ SOK
E YST, dat wy de zaeken voorfz ovcrgemerkt en hierop gehadt
'tadvys van onfen lieven en gctrouwenllaidt enMeeftervandeRe-
quellcn ordinaris van onfen huy(Q A/'^e/Uryoq^ QiievifjyHeerc van

5, Olfe-

j»

J3
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), Olfcnc , die by onfen bevele en ordonnantie hem geinformeert

„ hceft op die faeken voorfz. Wy hebben den voorn. Supplianten

„ genegen vvefende tot heur voorfz. bede en iuppiicatie L;e^onnen

,

„ gcconienteert en gewillckeurt, gonncn , conlenteien ende wille-

„ keuren vuyt onle zonderlinge gratie by deien onfen brieve , dat

„ van nil voortaen niemand wie hy fy de voorlz. renten , Uacnde op

5, dc voorfz huylen binnen den voorfz onle Dorpe van den EaiiC,

,, den. voorfz 11. Gecit gcmaett en bewelen in der manicrcn en om
„ die faeken voorfz. en zal mogen lollen den penninck met leilien

5, pcnningen, hy en fal gehouden wefen die felve renten te ftellen

„ ofte vvederom te doen letten op foe goeden en zekeren pandt en-

„ de bequame plaetzcn als erven van lande en diergelyke , foe die

5, renten van oudts en voer 't confenteren van 't voorfz. Oftroye

„ flaende waercn , nyet losbaer fynde , en dacr of de voorfz Sup-

„ plianten in redelichevt heur aen geneugen fullen ; W elveritaendc

„ dat indicn fy dat niet en dedcn, die voorfz renten fullen by ge-

„ brecke van dien en in dien gevallen blyven ongeloft en ongcque-

3, ten , al fonder pre udicie van 't voorfz Odroy by die voorlz van

5, den Hage vercregen , en daer of boven mencie gemae^t es , als

3, voorfz. Ontbieden daeromme en bevelen onfen befunderen lie-

5j ven en getrouwen den Cancellier, Prefident en Luyden van onfen

3, Grooten Raide, Stadhouder Generael en Luyden van onfen Raide

5, in HoUant , en voorts alien andercn onfen Rechteren , Julticiercn

»

,3 Ofiieieren , wien dit aengaen ofte rocren fal mogen , heurcn Stad-

3, houder en elcken fonderlinge alfoe hem toebehceren fal , dat fy

,5 die voom. Supplianten doen laeten en gedogcn van defen onfen

3, Odroye en confente van al den iniiouden van defen in der vou-

3, gen en manieren als voorfz is , ruUelick , vredelick en volcome-

3, lick genyeten en gcbrayken , fonder hen te doen ofte te laeten ge-

3, fchien eenich hinder , letfel of moeyeniilen ter contraric , want
3, ons alfoe gelieft. Des t'oirconden hebben wy onzen zegel daer

3, af 5 die wy tot hier toe gebruykt hebben , hier an doen hangen.

3, Gegcvcn in onfer ftad van 's Hertogenboffche den xxv. dach van

„ Meye in 't jaer ons Hceren duyfent vyf hondert en vyve , ende
van onfen Rycke d eerlle.3J

Op te pleyke ftondt

,

By den Coninck , ter relatie van den Raide.

Ondertekent

,

N. H A N E T O N.

't Weik Keizer Kiirel hecft by brieve gegeven tot BruITel den lo. Novem-
byKei- her If 5-1 , ""t zclve 06lrooi ten behoeve van de II. Geellmeefters nog
iciKarel j^ader ioekragtigt. Des niettegenftaende zyn nu en dan op \ ftuk van

pecon
*

<Je atloillng van deze en diergelyke renten , Placcaaten geemaneert,

firmeert. die in de Groot-Placcaat-boeken te vinden zyn ; en inzonderhid heb-

Piaccaa- ^^^ ^aar Ed. Gr. Mog. de Staten van Holland en W'ellvriesland in

wnop't den jaare 1658 by een fpeciaal Placcaat van den zy. September geila-

tueert
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tueert ("/) , dat alle zodanige renten niet alleen ten opzigte van
haar Ed. C^-oot Mog. Domeinen , maar 00k ten aanzien van Gods-
huizenj Steden en CoUegien , enz.losbaar zoudenzyn, teweetende
kapitaalen, daar van renten betaalt werden, tegens den penning zs;
de kleine erfpagten, bedragende toteea pond Vlaamfch en daar on-

der, tegens den penning 40. Voorts tot xo guldens en daar onder

,

tegens den penning -}8. Ende Chynfen en i hynfen enz. tegens den
penning vyfcig.

Ten opzigte van deze armen maakte de Magiflraat in den jaare

1443 eene Ordonnantie , waarby gereguleert en voorgefchrevcn
wierd, hoe de goederen, dewelkc die geene, die van den II. Geelt

leefden of aalmoezen van 't H. Kruis-gilde genooten , nahunnendood
agterlieten , zouden erven en fucccderen ; welke Ordonnantie , als

de oudlte zynde , die door de Magilbaat afzonderlyk gemaakt, ens
tot nog toe te vooren is gekomen , \vy alhier zullen opgeven , te

meer , cm daar uit te zyner plaatze te konnen aantoonen , dac de
Vroedlchappen in den gemelden jaare 1443 al in wezen zyn gewceft.

De woordcn van de gemelde Ordonnantie zyn deze :

WY Schout en Sccpenen in den Hage doen condt alle luyden

,

dac ons wael te denken is ende mit claeren betoyghe byge-
brocht , dat in tyden als dat coem foe duyer was , overdragen en
ordonneert wert by den Schout, Scepenen en gemeen Vroetfcip

en Heylige Geellmeelters in den Hage, dat zoe wat arme men-
fchen van den Heyligen Geeft leefden , ende dagelicx die aclmif-

fen van den Ilcyligen Geeit ontfingen of hier namaels tot ceniger

tytl ontfangen iuUcn , dat alle hoer guede die zy in 't laetfte van
hoeren live after laeten fullen , boven defculden en boven dat fy cof-

ten zullen t'er aerde te brengen , comen en erven zullen an den
Heyligen Gecfl in den Hage , ten wair of zy kinder after lieten

van hoeren live gecomen , die beneden vyftien jaeren oudt waren,
die zouden die gueden behouden , onverfeyt van den Heylige
Geeftmeefters voirfz : welke Ordonnancie en overdracht in den
zelven tyde gecondicht werdt op ten predikftoel , en in cedulleh

an der kerken dueren gefet ; Oec mede wort op die felve tyd

overdragen en ordonneert , zoe wat van den fefven armen men-
fchen mede aelmiife ontfinge dagelicx of namaels ontfangen zellen

van den Heyligen Cruys Gilde, dat 't Heylige Cruys-Gilde van den
felven boven den oncolten voirfz , zoe veel hebben fouden als die

Scout mitten Scepenen dan in der tyd wefende dat ordineren, en

tot aire tyd dat voegen fellen by anbrengen van den Heyligen
Geeftmeefters ende Dckenbroeders van den Heyligen Cruys-Giide,

die dan in der tyd wefen zullen , als redelicfte wefen fal fonder

arch en lifte. In kennifle der waerheyt hebben wy defen brief

open bezegek mit onzen gemeen zegel. Gefchreven op ten leften

dach in April in 't jaar ons Heercn M. CCCC. drie en veertig;

hebbende aen eenen francynen ftaarte vuythangende een zegel in

groenen walTchc.

Zzz Maar

( J) In '/ iweede Deel fol. Zfzz.
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M«ar daarcnboven was de voornaamfte zorg van de II. Geefl-meef-

ters, dat dc Memorien,welk.e in zeer grootc meenigten aan'tvoorfz

en andere altaaren warcn hefproken , ( gelyk ons uit het oorfpronke-

lyk francyne Memorie-boek van de H. Geeflmeefters is gebleken )

door de Prieflers of Kapellaanen dier naam , op dc gezette tyden

wierdcn gchouden en gcviert. Hun gezag en aanzien was alhier zeer

groot, in zoo verre dac, wannecr iveizer Karelin den jaare I5'i6 de

Geeftelykheid door ganfch Holland opleide ecnige fchattingen op te

brengen (?«)? en zy , als onder dezelve Geeftelykheid geoordeelc

werdcnde te behooren , verzogt en aangemaant wierden hun aandeel

in deztn laft te voldoen, zy zig hevig daav tegen dorlkn aankanten,

beweerende dat zyne Keizerlyke Majefteit geen recht hadde nog im-

tner bevoegt was, omme van de goederen , den rechte armen toe-

iDehoorendc , eenige penningen tc vorderen ; en geen vrydom kon-

ncnde verwerven, deden zy aan dcs Graafs Ktntmte^ex JVillemGout

in zeer harde termen en exprelllen dit volgende protefl , 't geen wj'

tvaardig geagt hebben alhier plaatze te gunnen.

In den naam oiis Hceren, Amen.

„ Trrtinelick zy alien luyden die dit jcgenwoordich inflrumenc ful-

,1 .^ len zien of horen lefen, dat in den jaere deszelfs ons Hccren

„ gcboerte duyfent vyf hondcrt en fefiien , in die vierde indidie des

J, feflienden dach in Septembri ten feven uren voor middach of daer

„ ontreni des Pausdoms ons onfer allerheylichllen in Gode Vaders

„ en Heeren Heeren Leo-, van die Godlicker voorzicnicheyt die tien-

5, de Pans dies naems, mzyn vierde jaer fyns Pausdoms, zoo compa-

,, reefden in myn openbaer iNotaris en getuygen hier onder gcfz.

3, daer toe geroepen en gebeden tegenwoordicheyc defc eerbaren

„ perfooncn en mannen in der tyd wefendc H. Geellmeellers in den

„ Hage , Jan Spinner , Jorys '^acohsz en Cornells Jansz in den Os ,

3, hebbende in haren handen zekere penningen , te weten vierhon-

„ dert en cen en vyftich RhynfcJie gulden , veertich grooten voor

5, die gulden gerekent, dairden IL Geeil niede belall was te gheven

3, en bedwongen worde van WlUem Goiidt-, Rentmeeiler van Noort-

j, hollant , aengaende die exadie en fchattinge van die geeftelicke

55 goeden , en l^yzonder van die goeden die den H. Geeft waren aen-

,5 gekomen binnen den tydt van veertich jaeren • en defe H. Geell-

35 meefters

(tw) Deze exaftie dede Kcizer Karel in navolginge van Hertog Karel van Bour-

gondie, die in den jaare 1475 Nuis zullcnde belcgeren , en bevindcnde dat defchat-

ten en rykdom hem door zyncn vader Philips nagclaten , reets verfpilt waren , en

gevolgelyk dar hy in geen llaat was , om dcze belcgeringe te konncn onderncmen

,

met gcweld vordcrdc van alle dc Geeftelyken , alomme in zyne Landen en Pro-

vintien gczeten , zeer zwaare fchattingen , daar van geene Kerken, Klooilers ot

Godshuizen vcrfchoncndc j dog hoe zeer de Geeftelyken hier te Lande zig daar

tegens hebben aangckant , en wat uitflag , niet jegcnllaande de geweldenaryen by
den gemcldcn Hcrtog daerinne gcbruiki , deze zaake cindelyk heeft gehad, werd
omftandiglyk verhaalt by den Zamenftelder van de oucle Noll- Chron. divif. 30. kaf.

Sf. 8(5- 87. 90 en pi' of Goudhocven , ^ag. 4J)p--foi-
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5, nicefters hebben protefleert
,
gefeyc en -verklaert , hoe dat fy die

35 penningen nyet en £aven willichlyk , mer daer toe gedwongen
5j woiden om tc geven , fettende neder die penningen in tegenwoor-

)j dicheyt van den Rentmeefler voorfz , en feggende , Heer Rent-

5, meefter hier zyn die penningen \an den II. Geeft, wy en geven ze

35 U niet , die penningen hooren den rechteh armen toe ; heeft myn
35 genadigen Ileer dair rechte ofte reden toe , of ghy , foe moech
35 di die penningen aenvaeiden ; die Kentmeeiler heeft geantwoort

,

5, wil di die pe^nningcn geven , ik lal Ic ontfangeh op allulcke rechte

,5 als myn e,enadigen lieer daer toe hevet : Die H. Geeftmeefters

35 voorfz hebben wederom geantwoort , dat zelfde dat voorfz es
;

35 en die Rentmeelier vcerfz heeft rioch ten laetllen die penningen

3, ontfangen 5 feggendj , hebt gy rnecr confcientie dan yemant in

35 Hollant , want nyemandt in Ilollant en heeft alfulcken protellatie

35 gedaen ? Die H. Geeftmeefters hebben geantwoort , wy hebben
35 alfulcke confcientie , en wy hebben ons aUoe bevraget en beraden

35 mit gelecrde mannen , dat wy fe nyet en behoeven te geven dan

5, den rcchten armen. Van welke protellatie en vain al dat voorfz

35 is , hebben die H. Geeltmeellers Jan Splinter , Jorys Jacobsz en

55 Comelis Jansz , van myn Notaris hier onder gefchrevcn een ofte

meer openhaer inflrument of inftrumentcn begeert gemaift te heb-

ben. Dit gefchiedde in 't jaer , indidtie , maent , dach , ure en
3J

3J

5, Paeusdoms als boven , ten huyfe van Wilkm Goudt voorfz , ftaen-

5, de aen die Vyverberch ; Hier by zyn geweeft die eerwaerdige

3>

55

Heeren en Priefters, Heer Dirk Jansz en Mr. Claes Arents%:> in-

woonders van den Ilage 5 bekende tuygen 5 daer toe geroepen ert

gebeden.

Onder ftont gefchreven 5

'Et ego ^intboniHs fi/ius Egberti C/ei-iCiis,&:c.

En was ondertceckent5

^inthonius Egherti Notariiis Pull.

Na de omkeeringe van 's Lands heftier, en dat de geeflelyke ce- Gertei-

remonien en dienftcn uit de kerken alomm.e door geheel Holland *^^"'^^

wierden geruimt , zyn deze H. Gcellmeefters in werreldfche per- h Geeft'

20onen verandert , behoudcnde hunnen naam en de bezorginge der ar- armen in

men uit de goedcren , die in voorige tyden aan de zelve befprooken \1T^^

waren. I?eze armen woonden in verfcheide iiedeelten van den Ila-

ge in zodanige kameren of kleine huibjens , als aan de IP Geeft-ar-

men eertyds waren gemaakt. Onder anderen ftonden 'er in de Lor-

reftraat dcrtien , wclke ecnen Clans Govertsz en Lysbeth Goverts Woon-

dogter, egtcluiden, by hun teftament van den 17 September 1463 jtngtn-
aandell.Gecllmrs onderdeze volgendevoorwaardenhaddengelega- khen

teert:,, \ oortslelien die 11. Geefimrs indenHagcten eeuwigendage ^a-'fe'-

„ houden in raek en daek denhien Cameren , die Clae.< en Lysbeth

» voorfz.. ftacnde hadden in die Lorre/iraet , en fellen dair alfoes

Ziz ^ 55 om
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Makin- 5» om Golds wille in laten woonen derthicn arme menfchcn , en in

gevan „ elkcn camcr fellcn fy bcforgcn alle jaers cen iialf laft turfs totter

verfchei-
^^ ghtenrc bchouf 5 die in die cameren wonen iellen. Waar by wy,

jesten'' ^Is icis byzonders ten opzigte van deze armen in de voorfz. 13 ka-

behoevc meren jWoonende, zuUen voegen, dat Ileer Claes JFoiitersz Priefter

vande alhier, by ade van denx5' Maart ifjz voor Schepenen van den Ha-

cn uk- ge •>-> hebbende getranfportccrc ten behouve van de H. Geellarmen

deeiinge „ alhicr in recliter aclmiire en om Goids wille den eygendorn van

^^" „ een rentebrief van fes pont HoUants van vyfcien ftuyvers \ Iluk

enz?
'

j> 'tsji-.ers , wel expreffelyk bevoorwaart heeft , dat die H. Geeil-

„ meifters van den Hage in der tyt gehouden iuUen \selen ten eeu-

,) wigen dage op ten vvitten donderdach in St. Jacobskerke alhier,

„ na dat het avondmael geprcdikt lal vi^elcn, te dcelen die tvvaalf

,1 fcan:ele Vroukens, die nujegenvvoirdich wonen en namaels fullen

5, mo^en fuccederen in heure plaetle in de iauyskens van de zelve

„ II. Geeit , llaendc acn de zuytzyde van de Proeilie , ter cere van

„ de twaalf Apoltclen ons Ileeren elcxs een halve pine romenye

„ wel gefoetet , ten waere dat gebeuien mochte , dat die in den

„ Hage geenzints ciygbaer en ware , in vvelken gev.iUe men voor

„ die reyfe fal mogcn nemen in plaetle van dien, goede Kynfche

„ wyn van de loetfte en belte fomer, fonder nogtans 't felve te mo-

„ gen trecken in confequentie , mit noch elcxs een halve ituyver

„ wittcbroot daar toe; en dacr en boven noch een armcn man, die

J, in dcr tyd woenen fal in een cleyn huysken in de Vleerjkcg^ toe-

}, behoerende Ileer Claes voorfz. . . . ter eere van onfcn Zalichmaker

„ dubbelde proeven, als te weten een pinte gelyke wyn als vooren

en een broot van cen ftuyver ; Zullen noch insgelycxs ten eeuwi-

gen dage deelen op ten goeden vrydach , na dat die paiHe ons

Heercn gecxpedicerc fal wcfen, de voorfz twaalf V^roukens en ee-

fi nen man mit noch achtien arme miferable menfchen , maekende

„ t'famen een en dartich ; van welken achtien perioonen des voorfz

„ Fundateurs erfgenamen na fyn doot akoos die diitributien hebben

„ fullen , . . . . el X een wittcbroot van cenen fluyver met een hal-

„ ve lluyver daar op aen gelde ; zullen van gelyken noch ten eeuwi-

„ gen dr,gen deelen in de voorfz kerke op ten dach van der fchey-

i, dinge der A]ioltelen , 's merchens onder die hoogmilfen , die

„ voorn. derthien eerlle perfoonen elcx een broot van een halve

„ ituyver, met een gelyke halve lluyver daer op aen gelde, enz.

Nog Wicrden 'er in 't Voorhout gevonden zes kamers , welke eenen

Aernt Pbilipszoon van Scheveninge, by ade van den 19. Augufli 15 10

aan eenige vrouws-perzoonen , by hem aldaar genoemt , hebbende
befprooken , verders gewilt en „ geordineert heeft , dat die voorfz

„ fes cameren nae die voorfz perfoenen haer doot en elcs van hem.

„ byfunder komcn fouden tot behouf van der armen van der H.

„ Geeit, om. daer inne te woenen om Gootswille, en dat die H.
„ Geeihnecilers in den Ilagc Collateurs zouden wefen van de voorfz

„ fes cameren, ten waere dat eenige van de voorfz fes perfoonen

„ arme vriendcn of kinderen hadden , die zouden fy die earner

„ daer fy inne woende , mogen erven en anders nyet, enz. En
Z09 waren 'er nog andere op andere plaatzen in den Hage meer

,

welke

»

,>
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welke alle alhier op te tellen niet min laftig dan veidrietig zoude
wezcn.

Deze armen dus door den ganfchen Eage verfpreid zynde, heb-

ben de H. Gtefimeelkrs in den vcorfz jaare 1616 goed gedagt by
een te \erzamekn en \cor dcztlve ccne bequaame wconJrg te

te fiigten, n.et den naam van 't H. Geellhuis (w), Dit gebouw is

in z)n vieikant getimmert, hebbende van binnen eene mime opene
plaats of tuin , en beiiaat uit ^6 huisjens , behalven een voor de
fcirnen- moeder. De oude vrouwen , die in dezelve onderhouden
weiden, genieten boven de vi^e v coning , en eenige andere rega-

len, alshembden, fchoeneu, brood en wyn, die aanhaar op zeke-
re daar toe gezette tyden uitgedeelt werden, alle weeken jegenwoor-
dig nog een iomme van 26 ftui\ ers aan geld.

De namen der Regenten tans in dienlt , zyn deze ; de Heer en
Mr. Pmlus cuan ^ffendeljt , de hoog Edele gebooren Heer Jacob-Go-
defray Baron van den Boetzelaar , Heere van Nieveen &c. , de Heer
en Air. Wilkm-uinthony Fieterfon , en de Heer ']ohan Stenis. De
Heer en Mr. WilUm Quarks Rentmeefter.

Wicr-
denin

deiijars

1616 ia

'tnieuvv

gebouw
by een

verza-

melt.

Hoeda-
nigheid

van'c

gebouw.

HEX H O F J E
VAN DEN HEER

VAN NIEUWKOOP.
Het tweede ^ofje, ftaande aan de noordzyde vandc Prince-gragt

,

is dat van den Heer <uan Nienwkoop , 't geen het eerfle zeer verre is

overtreffende ; zynde het zelve zoo groot , zoo fraai en aanzienlyk

,

dat vvy niet weeten , dat 'er in geheel Nederland een wedergade ge-

vonden vverd, Ilet zelve is lang 40c. voeten of 33. roeden en vier

voeten, en breed 15-8. voeten of 13. roeden en twee voeten, be-

halven de tuin, leggende ten noorden agter het Regenten -huis.

Einnen de poort en omtrek ziet men ter wederzyden dertig en zulks

in 't geheel zeftig huisjes of woonplaatzen uitermaaten net gefchikt
Zzz 3 en

(») 't Schynt d;ic zy in den beginneook een huis hcbben gehad , dewy! in eene

verklaring van koop van den jaare 1 377, wcl uitdrukkelyk vermcld werd het H.
Getfihuh in den Hage. De woorden van dcze r.6te zyn deze : „ Wy AEL-
„ BRECHT Sec. docn condt alien luden, d.« wi vercoft hebbcn bi Heer Dire

„ Foppenfoen onfcn Rentmeellei" van Noirthollant Engebrecht Wermbrechtzoen vyf

,, ponden Hollants tsjaers van den x. ponden tsjaeis die ons aenquamen van jlghc-

,, ten Dim van yalckcnhurch en Dire Valckenburch van ons helt tot eenen rechtcn'

„ Icene gtlegen 't Saiide op die hoevc van Berckenroede ^ en daer \ Gcifthuis in die

,, Ijage (iic ander vyt' ponden tsjaers op heetl om xxx. ponden Hollants goctsgelts,

,, daer ons onfc Rcntmeellcr voerfz gocdc rckeninge of docn fal , wclkc vyFpont

„ tsjaeis Engcbrechts voornt. en lyn nacomclingen van ons en van onfc nacomc-

I, lingen lioudcn fal ten rechten Icene. In oil conJe Sec. defen brief befegclt &c.

)> op ten Corsavont anno M. CCC. LXXVII.

't Hofjc
van
Nieuw-
koop en

deszelfs

hocda-

nigheid.
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en gebouwt door den vermaarden Architeil P. Po/l^ en in 't midden

een leer ruim open plein, in tuinties tot vermaak en gebruik der

inwoonende luiden verdeelt. Midden door loopt kruis-wys een

breed geplaveit gangpad , ter wederzydcn met een groene hegge van

de tuinties afgeiciieiden, en op \ middepunt Ihat een verheven

fteene born -put pedeilaals wyze tot gebruik van de bewoondciS op-

geregt , welke zeer fris en zoet waater opgeeft Rondom langs dc

huisjes loop een gelyk gangpad mede met iiiinkerts beilraat , waar op

de huisjens en kamers der Froveniers ( of eigentlyk nu bewoonders

)

hunnen ingang en ligten zyn hebbende. ledcr huisje bettaat uit twee

vertrekken , een beneden en een boven , xcer beknopt en commo-
dieus gemaaktj hebbende ieder zyn kelderken en andergemak; zyn-

de l:reed zelben en agtien voeten diep , in 't inkomen voorz.ien met

een portaal en opgang na boven. In ieder der vier hoeken van 't

gei^ouw vind men een zwaare gemetzelde pomp en daarnevens een

hcimelyk gemak of gemeen fecreet tot gerief van de inwoondendc

luiden. Zoo als men de voorpoort inkomt , woond aan de regter-

hand de poortier of de geenc die op 't openen en lluiten van de deur

op zeker gezet uur , zoo des morgcns als des avonds, pail. Aan
den ingang van de Prince -gragt heeft bet ccn fchoone voorgevel ,

met wittcn hariteen bezet, en boven de poort zyn de wapens van

den gemeldcn Heeren zyne vrouw in gelyken ftcen zeer groots uic-

gehouwtn. Agter heeft het eene groote zaal of vertrek voor de Re-

genten, 't geen op zwaar gemctzelde boogen rufl, en boven de

zaal een koepcl met een toorentie daarop. Boven de deur van de

agterpoort , waar mede men uit detuin der Regenten in de nieuwc
\V'armoes-llraat ofzoo genaamde Hop van dcdrieBoeren komt, leeft

men in eenen fteen uitgehouvven de vvoorden van den digter Horati-

us (o).

VIVITUR PARVO BENE, UBI t GRATUITUM
\ Pater-

' '

t,Hm. SPLENDET IN MENSA TENUl SALINUM.

dat is :

Een menfch kmu haajl 'vergenoegt, wel met een klcintje kven^
Daar by een zoiit'vat heeft van ac/rde'iverk, of tin

,

Op zyn' geringcn difcb uit gmijl voor nk'l gegeven.

DitHof- Dit Hofje draagt den naam van deszclfs Fondateur, den Heer Jo-
jcis^e- ban de Bruin vein Buitenivech^ Heere van Nieuwkoop^ Noorden en

doorden
-^ehtienboven. Want of fchoon de gemelde Heer het zelve eigentlyk

Heeroo» by zyn leven niet Jieeft geftigt , zoo had hy 't nogtans by zyn telta-

Nieuw- ment geordonncert en gewilt , dat het zelve na zynen dood by zyne

ToTeens
crfgenaamcn en executeurs zoude werden voltrokken , daar toe de-

lyntcf- iignerende en belpreekende zeer veele en confiderabele goederen.
lament, Zvne erfgcn.iamcn en uitvoerders van zynen laatflen wille , hier in
enjnet willende opvolgen dc bevelen van den gemelden Tellateur, hebben

in

(e) Ul/.i. Carm. 04. \6. verf. ij.
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in den jaare 165-8 van den Hove van Holland geobtineert audorifatie Rocde-

tot den opbouw van 't voorfz Hofje , als uit de volgende afte te
g^jj^gj^'

zien is.

„ 'tT 10f van Holland gezien de reqnefle den fclven Hove overgc- ^"^^°"

„ X~l ge'venby Robbeft (fe Coiitereaii , HeerevanWeltmael, Sour- tot htt

„ ce1e , &c. als behout oom en voocht van Jonkheer Gerard van bouwen

„ IFa^ejiaeVi Heerevan Alkemadeen Juffrs Ol'ida en PhlJippina van
[J"^^'^

Wafjenaer^ nagelaten minderjarige kinderen van wylen \\tex Ael- z-a»

hrecht van Wajjenaer en Vrou\^ e Cornelia de Bruin van Biiiten- ^*'--w-

ivec'hy in haer leven Heere en Vrouve van Alkenp.adevoorf?., Johan ""P'

Backer y Deken van Eynthoven en Herman van ^len, Notaris al-

hier in den llage ; gehoort het rapport van de CommilTariflen ,

die infpeftie oculair van de gelegentheyi van de plaetfe hebben ge-

nomen, den Architect Fq/i gehoort, mede gefien de refpeftive

modellen, grond en ftant-teyckeningenvande te bouwen huysjes en
voorts geexamineert de teftamentaire difpofitie van wylen Johan de

Bruin van Buitenivech in fyn leven Heere van Nieukoop , Noorden
ende Achiienhoven , en alles rypelyk hebbende overwogen, heeft

,, geordonneert en ordonneert mits defen, dat de huysjes, die de

J, voorgemelde Heer gewilt heeft, dat na fyn overlyden fouden wer-

), den gebouwt, in fulcker voegen gemaekt fuUen werden als de
gront-teykeninge op den inventaris onder den letter C. geprodu-
ceert , daer op by den Griffier is geftelt ; hier na fullen werden
gemaekt de huysjes van den Heer \an Nieukoop, medebrengende
is: te weten dat net geheele erf van wylen den voorn. Heere van
Nieukoop, hec iluxken erfs van den Burgemeefter Splinter daer
mede bygevoecht , aen de zuyt-ooll: en noortzyde met huysjes fal

werden betimmert : dat agter ek huysje aen de ooftzyde en
noortzyde een kle3'n erfje fal werden gelaeten ; en datter agter aen
doorgaens een fcheyd- muer aen beyde de voorfz zyden fal moeten

„ werden gemaekt , daer door de felve erfjens fullen werden bevryt

:

„ ende dat aen de zuytzyde geene erfjens agter de voorfz huysjes

)» fullen werden gelaeten , maer dat de felve aen de Princegraf t op
„ den uyterften grond fullen werden geltelt, daer anders de' fcheyt-

muur foude komen : dat tuflchen elcke twee huysjes aen de Noort
en Ooftzyde een fecreec fal werden geftelt, 't welk van beyde lal

konnen werden begaen ; dat tot gerief van de huysjens aen de
zuytzyde twee gemeene fecreten fullen werden gemaekt , fulcx en

daer die geene deweLie de direflie daer van hebben, bcft gcraden

eh dienftichil: vinden fullen : dat voorts de voorfz. huyjes fullen

werden opgebouwt, ingevolge van de Itant-teykeninge op den In-

ventaris onder K. geproduceert , daer op by den Griffier is geiklt:

Hier na de opbouwinge van de huysjes te reguleren : En voorts de

„ wille van den overleden in alles foo veel naergecomen als doenlyk

„ is. Gedaen in den Radc den 9 Augufti 1658.

Hoe heerlyk en deftig dit Godshuis gebouwt zy , kan daar uit Beioop

afgenomen werden , dat , wanneer deze bouwinge in den jaare ^^"'^^

i66x

»

J»

»

S>

9)

3|

»
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i66t (p) was voleindigt, de onkoftcn van dien, na 't gcvoelen van

veelen, meer dan hondert duizend gulden hebbcn geloopen
;
waar

toe de Fegenten luccelVivelyk van tyd tot tyd een kapitaal van f8aoo

guld. hadddn moeten opnemen , vermits de geringlte goederen als

toen niet verkogt of ook de rentebrieven en obligatien afgeloft mog-

ten vverden. En wanneer nog daarenlioven tot voldoeninge van 't

flot der rekeninge wegens den voorn. opbouvv , te betalen llond een

fomme van vierduizend gulden , \ erzogten de Regenten aan den Ho-

ve van Holland volmagt , om eenige valle goederen te mogcn verko-

pen tot quytinge der gemelde fchulden ; 't geen hen by den zelveu

Hove by adc van den 30. Januarii 1665 in dezer voegen wierd toe-

geilaan.

a

}>

»

»»

»>

»

I>

))

?>

ALfoo Gerard i-aii M^ajfenaert Heere van Alckemade &c. El-

bert van Tfeiidooriiy Hecre van Kannebergh, als getrouwt

liebbende Olida van Wajfeuaer y Vrouwe van Cannebergh, en

Philips Jacob van Spange , Heere van Baudries , Nieuwcoop &:c.

als getrouwt hebbende 'Fhilippim -Maria de fFaJfenaer, Vrouwe
van Nieucoop &c. Regenten van de huysjes alhier in den Hage ge-

bouwt, in nakominge van dc uytterfte w ille van viylen den Heer

van Nieucoop, den Hove van Hollanc by requefte te kennen heb-

ben gegeven, dat den felvcn Heere van Nieucoop tot het opbou-

wen ^ an de voorfz huysjcs hebbende gedcltineert zeekere fyne goe-

deren j namentlyk het hiiis op V Flein alhier in den Hage en alle fy-

ne rocrende goederen , expreife magt en ordre daer by gevocgt

hadde, dat indien dezelve gedcliineerde goederen daer toe niet en

fouden konnen ftrecken, dat loo veel van de geringfte onroerende

goederen verkocht , ofte obligatien ofte rente - brieven afgeloft zou-

den werden als nodig foude v. eien ; Dat tot den opbouw van de

felve huysjes by den voorfz teftamente gecommitteert \vei'ende Jo-

han Backer y Deeken vanEynthoven, Qn Haiman van Alen % No-
taris alhier in den Hage, de Supplianten met defelve gecommit-

teerde over dien opbouw en de forme en maniere van dien gecom-
pareert wefende voor Heeren Commilfariflen van defen Hove , by
den felven Hove > na dat de felve Heeren Commiirariircn waren
geweert in loco , infpeftie genomen, haer dien aengaende geinfor-

meert en raporthadden gedaen, en ook overgelevert waren diverfe

middelen van gront en Itant - teykeningen by afte in dato den 30.

September i6fo, hebben geordonneert , dat dezelve huysjes fou-

den werden gebouwt achtervolgende die gront en ftant-teekeninge

,

waerop de voorfz afte by den Griffier van den felven Hove was
geftelt: dat den felven bouw dien volgende voltrocken werdende,
de oncoften van dien foo hoog zyn geexcreflcert, dat daer over

fucceifive van tyt tot tyt genegofieert hadde moeten werden tot

een Capitael van agtenvyftig diiyfent gulden , ten reguarde de voorfz

geringiie goederen als doen nog niet vercoft of ook de rente -brie-

ven en obligatien geloft en mogten werden s om dat eenige vrien-

}} den

(f) Die jaafgctal ftaat in h:t frontefpies van 't achtergcboviw ofRcgenten-hais,
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a deri van den Heere van Nieucoop fuftineerde , defelve fideicbm-

33 mis fubjeft te wefen : Welke zaeken alfoo nu by defen Hove cen:

55 voordeele van de Supplianten zyn getermineert , en dat eenige

5, goederen foo van landen als van huyfen de voorfz. hitysjes zeer

5j ondienltig fijn, als wel veel in capitael , dog weynig in revenue

5, waerdig wefende ; behalven dat de voorfz. lallen benevens her.

5, ilot van de rekeninge van de dnkoften van den voorft. bouw daer

55 en boven nog over de vier duyfhit gulden bedragende , ook niet

55 betaelt en afgeloft konnen werden ; dat by 't vercoop'en Van dc

55 voorfz. vafte goederen, daer toe de SuppHanten by deri voorfz,.

55 tellamente wel bevougt zouden zyn , maer egter meehen ten

5, dienfte van de huysjes en veriekerJieyt van den kooper , l^eter te

55 wefen, dat fulx gefchiede by authorifatie van defen Hove , foo

35 keeren haer de Supplianten aen den felven Hove, verfoekende

3, dat 't Hof de Supplianten gelieven wilde te authorifeeren foo veel

55 van de voorfz. goederen te vercoopen als tot afloflinge en quytin-

55 ge dcr voorfz. laden van node wefen foude ; Zoo isx dat 't

55 voorfz. Hof geexamineert hebbende den inhonde der voorfz re-

„ quefte met de tellamentaire difpofitie van wylen den Heere van

^5 ^Mieucoop en de verdere ftukken daer benevens overgelevert , de

55 Supplianten geaudiorifeert heeft ende authorifeert defelve mics

5, delen, foo veel van de voorfz. goederen te vercoopen , als tot

55 afloffinge en quytmge der voorfz. laften van node wefen fal. Ge-
5j daen in den Raede den 30 Jahiiarii 1665".

Hoe rykelyk dit Godshuis met goederen door den meergem. Heer Door

raogte begiftigt zyn , zoo zagen nogtans de Regenten hen wel haall ^at

zoo door de gemeene laften en fchade aan de meefte goederen, die leQ^e'
als toen beftondcn in landeryen en bouweryen aan den Rynkant ge- goede-

legen, door den opgekomen oorlog van den jaare 1671 vcroorzaakt, rcnvan

als ook door de bctalinge van de jaarlykfche legaten en anderzints ^ ,e"n'iete

in zeer veele fchuldcn ingewikkelt , invoegen dat zy genootzaakt zyn^e-

wierden, om tot vcrval van de voorfz lallen eenige penningen op worden.

intereffe te moeten ligtcn , uitwyzens de volgende acte

:

ALfoo Gerard BaronV^ Waffenaer Heere van Alkcmade, j^^^'- Autori-

bcrt van IJejidoorn, Heere van Cannenburch, Philips -Jaco- 1^''';'°^

„ bus 'va/i Spangeii, Heere van Nieucoop, Kegenten van het Godts- tcnvaii

„ buys alhierin 'sGravenhage, gefticlit door wylen y^;/ ^^i^r/yv/'yrt';/ pemiin-

„ Buyteiiwecb in der tyd Heere Aan Nieflcoop, d^n Hove van Hoi- P.^'°i

„ lant by requelle te kennen hebben gegeven, hoe dat de goederen ^\^'i

„ het voorfz, Godshuys toebehoorende voor het meerendeel zynde Hotje.

„ gelegenaen den Ryn-kant, en ontrent Nieuwerbrugge en TFoerdcTii

„ en mcde een woning ontrent Weefp-, door de invalie van de Fran-

„ fchen en laetft voorgevallen oorlog zodanig zyn geruineerc, dat

„ niet alleen in eenige jaeren daer van gcene pagten genootcn heb-

„ ben konnen werden , maer dat ook boven dien daer fan noch

35 's Lands onkollen, als mede de koilcn van nieuwe molens mocf-

5, ten werden betaelt \ Soo als dan mcde in plaetfc van de afgebran-

,j dene huyzen wederom nieuwe zullen moeten werden gebouwt

;

Aaaa endc

»»
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„ ende dat ook mede noch verfcheyde t wee honderfte penningen

,

„ Capitale leeningen en andere fwaere ongelden van des voorf/..

„ Godihuys goederen ItoJiden te betaelen , daer en boven dan noch

„ het voorfz. Godshuys was belait met verfcheyde jaerlycxe legaien,

„ ter fomma van ^ujfm gulden jaerlyx ; Zoo als dan mede het ge-

j, melde Godshuys nog was belait met verfcheyde t^elden a dcpolito

„ gelicht, wel ter fomme van iiegeiitien duyjent gulden capitael, daer

„ van mede nog tc betalen Itonden drie jaaren intereft ; En dat ook

J, boven dien het gemelde Godtshuys j daer van nook voor defen

„ eenige verpondingen zyn betaelt , als nu by de Heercn van de So-

5, cieteit wierd aengefproken , om te hebben betalinge van de voorfz.

„ verpondinge i En dat ook voor alien do achterftallen zelfs ook ze-

dert eenige jaeren al voor dato van het funderen van iiet voorfz.

Godtshuys af, dewelkealsby hetvoirfz. Godtshuys zouden moeten

5, werden betaelt, wel zouden imporceren een fomme van vier

hondert gulden , zoo als dan mede nog te betalen llonden den turf

,

„ dewclke de armen in het voorfz. Godtshuys woonende nu twee

„ jaeren aen den anderen hebben genoten , monterende ter fomme

J, van fes hondert dvie en tfeventich gulden , waer toe dan , alfo de

„ Supplianten geen gelden in voorraet en hebben , en mits de voorfz.

„ ongelcgentheden van tyden en fwaare fchattingen ook geen appa-

„ rentic en was, dat de Supplianten de gelden , dewelke tot verval

„ vaade voorfz. lalten van node zyn, in lange uyt des voorfz. Gods-

„ huys goederen zullen konnen confequeren , zoo keerden de Sup-

„ plianten hun tot defen Hove , vcrzoekende , dat 't Hof de Sup-

„ plianten gelieven wilde tc authoriferen , omme toe verval van de

„ voorfz. laften voor en tot lafte van het \ooif^. Godcshuys op inte-

„ reft te mogen negoticren een fomme van vyf dujfent gulden. Zoo
„ 1ST, d,it 't voorfz. Ilofgehoort 't rapport van Commiirariflen daer

„ vooren de Supplianten zyn gecompareert geweeft, en gezieo den

„ ftaet zoo van 't incomen als de laften van t voorlz. Godshuys, de

„ Supplianten geauthorifeert heeft en authorifeert haer mits defen ,

3, omme tot verval van de voorft. laften, voor ende tot lafte van het

3, voorfz. Godshuys op intereft te negoticren een fomme \ an 'Djj du)-

5j /^''^ gulden , mits dat de zelve van de pcnningen by Jiaer op te

3, nemen voor een Commiiliiris van den voorfz. Hove rekeningc zul-

3, len hebben te doen. Gedaen in den Radc den 19 Oftober i6j^.

Maar wanneer deze penningen naderhand moeften werden afgelofc

en dat boven dien het voorfz. Godshuis met nog verfcheide zwaare

fchulden was beladen , wierden de Regentcn in den jaare 1681 ge-

perft, omme de vafte goederen te moeten aanfpreken en dczclve tot

quytinge van de voorfz. gelden en tot voldoeninge dcr gemelde laf-

ten te verkoopen , ^\ aar toe het Hof hen volmagt verleende

:

fTTo" s» A ^^00 rhUippus-Jacob 'van Spange, Heere vanSpangen, Nieu-

v«ko°' 3, /\ koop &c. ende Jlndrics van Stryen , Secretaris in den Hove
P'"6= „ van Hollant, als Regenten van het Godshuys geltigt alhier in den
vanee-

^^ HagCj door vvylcn y«/'^// de Bruyn van Buytenivech > in der tyt

g(wdc- „ Heere van Nieukoop &c. den Hove van Holland byrequelletekcn-

nen
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), nen gevcn liebben, dat fy Supplianten op den 14. 061ober 1678.

„ geobcineert hebben van defen Hove authorifatie cm publykelyk ten

„ mccilen oirbacr te verkoopcn foo veel landeryen , als waer van een

Ibmme van vyftieii of zic/iien duizent gulden zoude komen te proce-

deren, daardoor zy Supplianten in conformite van de voorfz autho-

rifaiic, verkogc hebben zekere landeryen, en van welk provenu
zy Supplianten by rekeninge ten overftaen van een Heer Commis-
laris van defen Hove gedaen, Jicbben doen blyken, dat alle depcn-
ningcn van de voorfz verkoop'ngcgeprocedeert, zyn gcemployeert
tot afloffinge van de capitaelen tot lalle van 't gem. Godtshuys ge-

lopen hcbbende. Ende alfoo met de voorrz fomme niet mogelyk
was geweelt alle de capitalen tot lalle van 't voorfz Godtshuys
ioopende te konnen voldoen , maar dat nu nog met een fomme

)> van XI 194. gulden het voorfz Godshuys was belall , en nu nog

), moeft betalen een fomme van over de 1400. gulden wegens een

„ ftraec by de Magil^raet van den Hage geoidonneert, die de Sup-

j, plianten niet en konden voldoen , vermits 't weynig inkomen dat

fy Supplianten van de Aafte goederen, het voorfz Godshuys toe-

komende, zj^n percipiercnde ; zoo keerden zy Supplianten hen aen

defen Hove, vtrfoekende dat 't voorfz Hofde Supplianten gelieven

wilde te auchoriferen zoo veel van de goederen van 't voorfz Godts-

huys te verkoopen , als tot afloflingc ende quytinge van de voorfz

laften van node ibude mogen fyn; ZOO 1ST, dat 't voorfz Hof
geexamineert hebbende den inhoude van de voorfz requelle , de

Supplianten in de voorfz qualite geauthorifeert heeft en authorifeert

mits defen henluyden zoo veel van de goederen van 't voorfz Gods-

huys te verkoopen , als tot afloffinge en quytinge van de voorfz las-

ten van node foude mogen zyn, mits de Supplianten naderhant den

Hove doen blyken dat alle de zelve penningen zullen wefen gcem-

ployeert tot afloffinge van Capitalen tot laften van 'tgemelde Gods-

huys Ioopende. Gedaen in den Rade den 17. Juny 1681.

»

»
J)

s»
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Alle Avelke aftefis wy dicnftig geoordeelt hebben alhier in te lafTen,

op dat daaruit zoude konnen blyken, door wat oorzaaken en toeval-

len dit Hofje, 't geen zoo mildel\^k en met zoo veel heerlyke goede-

ren door den fondateur was begiftigt, binnen zoo weinige jaaren tot

dien ftaatis geraakt, dat niet alleen alle de Regalia, die de bewoonders

quamen te genieten, t'eenemaal Zyn op gchouden , maar dat de

Regenten, zoo ze het zelve in ftaat wilden houden, hebben moc-
ten befluiten, om de huisjes, die voorheen ter liefde Gods aan arme

tnenfchen te bewoonen wierden gegeven, jegenswoordig voor zeke-

re n prys aan particuliere huisgezinnen te verhuuren. Het opzigt over

dit Hofje fiaat aan een Rentmeefter, die op alles agt flaat , dc huis-

jes verhuurt, de penningen daar van ontfangt en de nodige repara-

tien verzorgt. Deze werd daar toe aangcftelt door de Regenten of

Regentinncn in der tyd , w elke tans alleen is ( zoo vvy onderregt

werden ) de Vrouwe van Kannenburg als de naafte in den bloede

van den meergemclden fondateur. De bewoonders hebben zigonlangs

in eene buurt vergadert en zyn o\ erzulks gehouden , als 'er iemand

in 't Hofje fterft, den zclven ter aarde te helpen brengcn,

Aaaa 2 HET

Tans
werden
dehuis*

jes ver-

huurtw
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HEX H O F J E
VANJUFFROUW

CORNELIA VAN WOUW.
'tHofje Een derde Hofje ziet men aan de \veft7,yde van de Breeftraat niet

vanjuf- verre van de Prince gragt, alwaar over weinige jaarcn de VarKen-
n^ouw markt plagt te MTzen. Dit Hofje, 't gecn uitcrmaattn net en zinde-
y7»'"* lyk is> en in i6 huisjes, behalvcn het Regcnts-huis, beltaat, is in den
iVuuvj. jaare 1647 door eene Juffrouw Cornelia van JVoiiw , bejaarde onge-

huwde ciogter by haar leven uit een godsdienftig gemoed geftigtvoor

^ ,. oudc Vrouwen en Vryfters, opentlyk belydenis docnde van den

voor'^ waarengereformeerden Godsdienlt, buicen weike geene van andere
oudc gezintheden in 't zelve mogen werden toegelaten. De beftieringe
vrou- Qygj. jjj- gebouw Jieefc zy by tellament aan iiaare naafte bloedmagen

vrytters. aanbevolen , die drie in getale zjnde , ieder by beurt-willeling van de
openvallende iiuisjes na zyn genoege ten vollen difponeert. Boven
de vrye inwooninge geniec elke oude vrouw of vryfler maandelyks
drie gulden en 15 tonnen turf jaarlyks , onder voorwaarde nogtans

dat haare goederen als dan by aflyvigheid aan 't gemelde Hofje ko-
men te vervallen ; daar in tegendeel die geene , die de voorfz. voor-
deelen niet willen ontfangen , de vrye difpofitie over liaare nalaten-

fchap behouden , zynde de Binnen-moeder » die een dubbelde preu-
ve trekt , de voorgemelde conditie niet onderworpen. Hier toe
heeft de gemelde Fondatrice fpecialyk geaffefteert en verbonden een
kapitaal van xs'ooo guld. zoo in rente-brieven als obligatien, fpreken-

de ten lafte van 't gemeene land van Holland en Weil-Vriesland.

HET HOFJE
V A N D E N R I D D E R

VAN WOUW.
't Hofje Naaft daar aan ten noorden heeft haar broeder de Heer Barthoh-
vanden 7ncus van Wouiv in den jaare 1649 mede een Godshuis gebouwt, dog

Sw*^"
't geen maar uit twee woonplaatzen beftaande, gevolgelyk van wei-

Wouvj, nig helang is, zynde het zelve in de w andelinge bekent met den naam
van V Hojje 'van de Kidder van IFoim-

HET







u



Het HofJE ^'an van dam .

^ £{?i£crt Sxciut: CitT7t^~3'r-iit/^

:
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H E T H O F J E
VAN

VAN DAM.
Aan de noordzyde van de Juffrouw Ida ftraat vind men nog een

diergelyk gebouw van 1 3 huisjes , mede voor oude Vrouwen en be-

jaarde Vryfters, eertyds geltigt door Floris ivau Dam , in zyn leven

Sellout van den Hage ( ^ j , en zulks al in de kaart van den Hage van

den jaare 1570. N. j%. bekent met den naam van 't oude Wyf-
KENHUYSVAN DIE VAN Dam; zynde het oudfte van alien , die

in den Hage gevonden worden. Deze Floris had by zyn teftament,

gepafleert den 5 September i f63 , geordonneert het timmeren van
twaalf kameren tot behoef van twaalf oude arme menfchen, met een
dertiende voor een man of vrouws-perzoon , die toezigt over de zelve

zoude hebben , en daar toe bcfprooken zekere renten en goederen.

Hy had 00k zoo tot den voorfz. opbouw, als tot de diredie en ad-

miniftratie van de zelve kameren benoemt vier perzoonen by hen
geltelt tot Executeurs van het zelve zyn teftament,en wyders in ge-

Tal van verfterf der zelve gewilt , „ dat , indien iemand van de
voorfz. teftamenteurs aflivich werde , foe zullen d'andere in de
plaetze van de aflivighen een andcr moegen kiefen, wefende van

't naelle bloed van hem Teflateur , en die voerfz Executeurs al

overleden fynde , foe fullen altyd de naelle van den bloede van hem
Teflateur Gouverneurs en Toefienders wefen van de voorfz came-
ren en armen , volgende deze fyne difpofitie j in zulker voege als

„ die voorfz Teftamenteurs geweeft fyn.

Na zynen dood is dit Hofjc of oude Vrouwen-huis voltrokken, en

van tyd tot tyd door de naafte vrienden geregeert en geadminiftreerti

en laatft by den Heer Fhilips Doublet , Heere van St. Anneland alleeni

als die volgens de roepinge van den Fondateur, als toen de eenige ge-

regrigde was, om dathy was de naafte in graat, zynde^afkomflig van
N'lcolaas van Dam, broeder van den mcergemelden Fondateur, wiens

dogter Anna van Dam eertyds is getrouwt geweeft met eenen Johan
Doublet. Door zyne langduurige beheeringe heeft het zelve onder
den gemeenen man den naam bekomen van 't Hofje van St. Anne-
land (b)

In den jaare 1712 waren daar van Beftierders enRegenten de Hee-
ren Confiantyn Huygens , Heere van Zeelhem , als in huwelyk heb-

bende Phil/ppina Dot/bleth ; Mattbeus Ha-ujt , Heere van Oyen &c.,

ais getrouwt hebbcnde Conftantia-Tbeodora Doubleth
; Jonkvr. Geet-

trujd vander Aljle , mitsgaders de Heer en Mr. Joban-Wilhelm van
Aaaa 3 Meel.^

{a) Hy heeft het Schours-ampt van den Hagebekkedt, (voor zoo verie ons

bekent is) vanden jasre if 55. tot 1561. incluis, en is ongehuwt overleden.

(1^) Z,ic Crcikr , Befchr : van''sGravenhage fag. 42.
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Meel-^ Secreraris van de Societeit van Surinamc , a!s in hnwclyk hc(>

bende Chrijlhm Rykivaert ; als mede Wilhehnus R)k-j:acrt en Ilaak
NaranuSy alle den Fondateur in gelyKcn graade bcltaandc.

HEX H O F J E
VAN DEN HEER

VAN HOGELANDE.
Aan de ooftzyde van de Warmoesftraat , in de wandelinge bekent

'tHofje met den naam van de Bouckhorftltraat , Itaat nog een Hofje, \ervat-
vanden tende zeftien huisjens , zynde in den jaare 1669 gcftigt door den Hecr

VavHo. Pi^t^r van Hogelandc , wiens wapen zig in den voorgevel vertoont
;

geiande. boven den ingang of poort liet men een ftand-beeld, vertoonende
een jongeling , houdende in 7,yne regter hand een laurier-tak en in de
andcre een bazuin, betekenende de vrede, met dit byfchrit't.

PAX HUIC DOMUI.

In dit Hofje vverden geene andere bewoonders toegelaaten , als die

van de Roomfch-KathoJyke reiigie zyn.

'tHOFJE van BOURGONGIE.
^tHofje YTie ftigter zy geweeft van 't Hofje , \ geen op de Geeft gevon-

Bour- den werd , bekent met den naam van *t ilojje van Boiirgongie , be-
gondit, ftaande uit twintig huisjens, hebben wy niet konnen ontdekken. Uit

den opbouvv is ligtelyk af te nemen , dat het zelve uit geen ruime
beurs is geftigt ; weshalven het uit armoede voor eenige jaaren is ver-

koft geworden » en overzulks gekomen in handen van particulieren

,

die de huisjens daer van aan geringe menfchen verhuuren.

t G E S T I G T
ter eere van de

H. DRIEVULDIGHEID.
icr^e?-'

^^ ^" ^^^ geftigf» 't geen in de ftraat het Sant genaamt geplaatft is,

re van onder de zoo genaamde Hofjes kan getelt w crden , laatcn uy aan

^ H. eens ieders oordecl. Het zelve beftaat uit tvvaalf woonin^en onder een

vui'dig-
^^"^ ' "^^^^ ^^^^ ^'^" ^^ ftigiers zyn geweeft , en w at veranderinge het

heid. zedert zyne eerfle opregtinge onderworpen zy geweeft , geeft dc
volgende infcriptie , welke in de voor-gevcl van 't middclfte huisje

in twee taferelen gelexen werd, klaar te kennen :

A N NO





irmTtnF^ Jt:Bffdtet^ £x^u-J L lun Ay <^^y
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ANNO 1565-. FONDEERDEN TER EERE DER
HEYLIGE DRIEVULDIGHEYT

MR. CORNELIS BARTHOUTS
JANSZOON GRIFFIER VAN DEN LEENHOVE
VAN HOLLANDT NEGEN HUYSKENS, ENDE

PIETER CORNELISZ VAN den HOVE,
SYNEN MEDE ERFGENAAM ANNO ifpj-. NOCH DRYE
HUYSKENS, STAANDEOP VtRSCHEYDE PLAETSEN
IN St. JACOBS-STRAAT ALHIKR. DEZELVE NA VER-
LOOP VAN HONDERTJAEREN VERVALLEN ZYN-
DE, hebben de descendenten en ADMINISTRA=
TEURS VAN DE VOORSZ FONDATEURS EN FUNDA-
TIEN IN PLAETS VAN DIEN DESE 12. WOONINGEN
ONDER EEN DACK ALHIER OPGERECHT BY AU-
THORISATIE DAAR TOE VERLEENT BY DE ED
ACHTB. HEEREN BURGEMEESTEREN EN REGEER=
DERS VAN 'sGRAVENHAGE TER GOEDER GEDACH-
TENIS VAN DE OVERLEDENE EN GODTVRUCHTI-
GE AENMANINGE VAN DE LEVENDE TOT GELYKE
MILDADIGHEYT. ANNO i66f.

XVIII. no OFT-
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XVIII. HOOFTSTUK.
Onderzoek ivatimr en door men het iegenwoordige Stadhiih gehoiiwi

zy J en of Vr morheen nog een ander ter zeher plaatze gejiaan heb-

he. Hoedanigheid mn V gebouw. Deszelfs cierlyke gevel. Vier-

khaar. Burgemeefters-kamtr en vertrek^ en oude Scbilderyen al-

daar. Scbepens-katner , Secretarye, IVeeskamer , Trejorie en Fer-

ponding-kamers. Geregts-plaatzc der misdadigen.

HEX STADHUIS.

A dat wy afgehandelt hebben de Kerken , Kapellen,

Konventen en andereGodshuizen, zoo die eertyds

in denHage geftaan hebben, als die nog aldaar ge-

vonden worden, zoo zullen wy overgaan tot eene

befchryvinge van eenige andere openbaarc gebou-

wen , die tot den burgerlyken of werreldlyken

, ftaat behooren.

Owdci deze verdient de eerfte plaatze het Stadhiiis of Raadhuis^

'c welk ook van Keizer Karelin zekere afte van den 19 Junii i5'xo

ons Schepenhids van onfeu Dorpe van den Hage genoemt word. Het

zelve ftaat ten oolten de St. Jacobs keike, ten weften de ordinaris

Groen-of Warmoesmarkt ( a) > en met zynen voorgevel over de

Nieuw-itraat. Wanneer en by wien dit huis eigentlyk geftigt zy,

fchynen de Schryvers met den anderen niet wel over een te komen

;

want Goudhoeven {b) ^ Boxhorn ( r ) en andere laatere Schry-

vers (f )j die hen in dezen hebben opgevolgt , zyn eenpaarig van

gcvoelen , dat het zelve in vroegen tyd zoude zyn gebouwt by een

der Heercn uit den huize van Brederode tot eigen gebruik en be-

wooninge , en dat het daarna zoude zyn gekomen aan die van den
Hage J die daar van hun Raadhuis zouden hebben gemaakt , zonder

nogtans by te brengen eenig bewys , waarop dit hun voorgeven zou-

de ruften. Dog de naauwkeurige liiftorie-fchryver P. Ciir. Bor {e)

van

e) Dcze maikt word in cJe oude Kcurcn en Ordonnantien van den Hage door-

gans genoemt de IVarmoes-markt\ Zte Kcure van den 10. Maart if 67. Stih Cu-

ri^^ nopendc het maken en veilcggcn vari de gootcn door de ilraaten. Ordou-
nantic op 't lluk van de Wagt van dato 55 Januaiii 156;;, Ordonnantie, waar al-

le waaren des maandags op den Maiktdag inocten ftaan, gcpubliceeit den 14. De-
cemb. 1614. en werd onderfcheiden van de nieuwe Groenn»arkt. Zie Keure van
den 6 0£tob. 1614, waarby geordonneert werd gcen groente des maandags en

vrydags te mogen vcrkopen als op de nieuwe Grocnmarkt.

(b) pag. fff. {c) 1'heatr. Holl. pag. 5fi. ExJlruSla a Nobilibus add am-
fUJftm<ey interque alias Bredcrodia^ qua in Hagienfem Curiam nunc converfa.

(d) Mr. Jacob van der Docs, Befchr. van 'sGravenhage, pag. lo.

(*) Nederl. Hijl. IX. boekcp 'tjaar iyj6. pag. 143.
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van dit gevoelen eenigzints verfchillende , zegt dat het R?adliuis ,

ftaande benefFens de kerk ten oollen , is getimmert ter plaatze , al-

"W'aar van ouds het Hof van Bredcrode plag te Itaan. hn dewyl ons

tot nog toe geen gedenkteken of eenige blyken nopende dit oude

huis van Brederode zyn voorgckomen , waar uit wy het een of t'an-

der konnen belluiten , zoo zullen wy deze zaake tot nader ontdek-

king in 't midden laaten. Niettemin vermeenen wy met zekerheid

te mogen vaftllellen, dat het jegenwoordige Stadhuis by de Magif-

traat zelf en dat wel na den jaare 1 5-60 is geftigt , waar toe de bewy-

zen niet vcr te haalen zyn , zoo men maar flegts het oog ilaat op de

jaar-gctalen van 1564 en is^S^ waar van het eerfte in den wellge-

vel en het ander in den voorgevel van het gebouw gevonden word,

konnende dezelve niet nader nog bequaamer t'huis gebragt werden
als tot den tyd van de bouwinge. Men voege hicr nog ten twee-

den by, dat jfati fFo/f, die het Treforierfchap van den Hage ze-

dert If 5*9 tot 1581, immers voor zoo verre wy hebben konnen na-

gaan , bedient heeft , van deze bouwinge het bewind en opzigt

heeft gehad , blykende het zelve by zeker appointement van den

Hove , op een requell: by Jiem aan den zelven Hove overgegeven (/),

nv^ar by hy geordonneert en ge/a/i iverd zyne rekeninge te doen zoo

fvan deTreJorie als van 7 be-a;iiid, V geen hy gehad heeft van V boitiveii

van V Stadhuis van den Hage. F.n om alle verdere twyifehngen

weg te nemen , behoeft men maar in te zien de commillie , wclke

de Heeren Raden van den Hove van Holland in den jaare i5'65' ver-

leenden op den Prefident Says en den Rekenmeeller Numan , als

Commiirariflen tot het opnemen en lluiten van de rekeninge van het

hegonne nieuwe Stadhuis. De woorden zyn deze : „ Alfoe die Bur-

gemeefters en Regierders , mitsgaders den Treforier van den Ha-

ge den Hove van Hollant by requefle vertoont hebben , dat zyluy-

dcn rekeninge te doene 't Corpus van den Hage aengaende van

den incommen en laften
, mitsgaders V begonjle nyeuive Stadhuys ,

die alle fyn om te hoiren ende te iluyten , verfouckende daerom-

me dat die voerfz Supplianten by den Hove geordonneert en ge-

committeert fouden worden die Heere van Ryswyck, Prefident

van den voorfz Hove , mit Meefler ^driaen Numan , Raidt en

Meeftcr van der Rekeninge , CommiirarilFen van den Hage , om-
me te verflaene tot hoiren en Iluyten der zelver rekeningen;

SO E E E ST , dat 't voerfz Hof committeert en geordonneert

heeft , committeert en ordonneert 't felve Hof mids defen die

voerfz Heere van Ryswyck en Meefter Adriaen Numan , omme 't

't gunt voerfz es te volcommen. Gedaen in den Hage den z.Mey
anno XV^. LXV. Al het welke, onzes oordeels, zodanige voile

preuve uitlevert, dat men nu niet verder behoeft te twyffelen, wan-

ncer en by wien het jegenwoordig Stadhuis is gebouwt. Egter is

het zekcr , dat'er voor de gemelde jaaren ter zelver plaatze al een
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(/) Ditwerd gevonden in zeker bock, gehoudcn ten tyde van Mr. Bartholt

Ernft, Grifficrvanden Hove van Holland, gcmzmt ^aat- clap, gcquoteeiij,

fol. 148. i/erfof zynde dc regiftratie van dit appointement zonder dag en jaar.
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Stadhuis heeft gcftaan ('t welk ongctwyffelt zecr oud en bouwval-

lig (s;) was) , nudicii in zekcrcn kulting-brief van den jaare 1533

(h)'^ fprckcnde ten lalte van een luiis , flaande in de Nieuvvftraat,

dezehe (Iraat aldaar gcnoemt word de Nieuwjlraat over het Stad-

huis :> 't welk tot een onvvederleggelyk bewys vcrftrekt, dat 'er toen

en gevolgelyk lang voor de itigting van het hedendaagiche gebouw

,

een Stadhuis heett gellaan ; en zoo zoude 00k konnen bevvaarheid

werden het zcggenvan Goudhoeven en Boxhorn, dat h^t Raadbu'is,

ziende op het eerlte , bet biiis van Bredcrode is. Wanneer nu die

van den llage aan 'c gemelde huis zouden zyn gekomen , en of zy

voor het bezitten van het zelve een ander Kaadhuis hebben gehad,

is voor ons als nog verborgen ; en wy hebben ook , 't geen aanmer-

kclyk is, voor den jaare 1460 ( i) in geenc authentieke llukken ver-

melt gcvonden den naam van Stad-, Kaad- of Schepen-huis, fchoon

men in alien deelen moet vallflellen, dat de Regeerders van den Ha-
ge tot bevorderinge en adminiftratie hunner regtspleginge, het doen

van opdragtcn, 't palTeren van bchepen-kennilfen en diergelyke fca-

binale handclingcn , een vergaderplaatze hebben gehad , nadien het

zeker en uit menigvuldige adens, ja zelfs uit gewy^dcns, by ScJiepe-

nen in der tyd gegeven , openbaar en kennelyk is , dat in den Hage
zedert den jaare 13 11 {k') > en ongetwyffelt wel vrocger een Sche-

pens-bank is geweeft.

Schoon 's Grnaven-Hage in aanmerkinge van zyne groote uitge-

ftrektheid eh bloeienden ftand, waar in het zig jegenwoordig bevind,

door den aanwafch zyner burgeren en ingezetenen , wel een bequa-

mer en aanzienelyker Stadhuis zoude verdienen , zoo kan egter

met waarheid gezegc werden, dat het jegenswoordig gebouw ten

tyde van deszelfs iligting, wanneer de Haag nog was in eenen ge-

ringen

(g) Die van den Hnge verkrcgen van Keizcr Karel by brieve, gcdagtekent den

20 Mei If 53. Oftrooi, om den excys op bier en wyn te mogen vcrhoogcn voor

den tyd van zcs jaarcn, in aanzien van hunnen foberen ftaat, waarin zy vervallen

warcn door de zwaare lallen en fchuldcn, zander daarinne te begrypn dt repatatie

van de Schepen-hityfe aldaar., enz.

ih) „ Wy Schcpencn in den Hage doen condt alien luden, dat voor ons is

„ verlchencn N. N. en verlicdc wel en wettclyk fchuldig tc wcfen N. N. ofden
wcttigen bonder des briefs ^c. welkc renten hy vcrzckcrt heeft op fyn buys en

erve Jlaende in de Nicuiv-Jlraet ever het Stadbuys., bclcgcn aan de noortzyde Mr.
Vrank Boot, Advocact in den Hove van Hollant, aen de zuytzydc Dirk Mat-
thysz,op 't oofteynde Nicafius Anthonisz van Flory en aen de wcltzyde de hec-

reftraet ^c. van date den 16. February i f 33.

(/) Het ecrfle daar wy van ccn Stadhuis van den Hage vermclt vinden, is in

cenc aftc van den z8 April 1460, waarin gezegt wcrd, „ Dat Jan van der

,> Crucc, Deurwacrdcr myns genadigcn Hcere, bet buys te Brcderode, Jlaende in

„ den Hage., tc cope geboden heeft tot drien Sonnendagcn in der Prochic - kerkc

„ van den Hage cnde dairna om 't zelve huis te verkopen den mcellen dair om
„ biedende dair mede is gaen fitten in dm Stede-huyfe "Jan den Hage ter preientic

„ van den Scout en Gerechte van den Hage , enz. Waar dit huis cigentlyk in

den Hage heeft gcftaan, werd niet uitgedrukt ongetwyffelt in de Spui-ilraat in

laater tyd bekent met den naam van 't huis van den Hcere van Matbenes i Zic vci-

ders hicrna under het Hooftftuk van de oude Adelyke Huizcn.
(k) Dit zuUcn wy ter zyner plaatzc met vcrfcheidc egtc ftukkca bcwyzcn.
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ringen en kgen ftaat , een der voortrefFelykfte huizen is geweeft

,

dewelke doenmaals wierden gezien
;

ja zelfs zodanig , dat het voor
zommige Scede-huizen in eenige der kleine Iteden van Holland niet :<

behoefde te wyken. De cierlyke voor-gevel na de bouw-wyze van Deszcifi

die eeuw , kan daar van nog tot een overtuigend bewys verftrekken, ';"^r'y''<:

zynde dezelve alomme met lofwerken, tropheen en andere vercier- \^i^^'
zelen opgepronkt. In het fiontefpies ziet men het wapen van Hol-
land , en wat lager leell men met vergulde letteren de bekende
fpreuke

NE JUPITER QUIDEM OMNIBUS.

dat is :

God ze/f maakt het eenen ieder ?net van pajje.

Even beneden deze woorden zyn twee verhevene fteenen , een
weinig van den anderen geplaatft , waar van de eene vervat het bor

vengemelde jaargetal ANNO if^f, en op den anderen is geftelt het

gewoonlyk omlchrift van het wapen van Holland ,

VIGILATEDEO CONFIDENTES,
Waakt en •vertrouwt op God,

Verders is de gevel verciert met eenige ftand-beelden. Aan de weft;

zyde ftaat een redelyk hooge tooren , voorzien met een lui-klok tot

gebruik en het doen van publicaticn.

De puie met wederzydze ileehe trappen opklimmende, komt men j^e

in een ruime zaal of voorhuis , alwaar de Vierfchaar ter regtcr hand Vier-

geplaatft is , zynde dezelve met een yzere balufter van 't gemeen af-
^^haar

geicheiden , en verciert met drie taferelen > verbeeldende 't bekende

vonnis , 't geen Salomon , op zynen Richterftoel zittende , velde tuftchen

de twee twiftende vrouwen over het levendigkind, door den beroem-

den konftfchilder Willem Doedytis zeer kragtig afgemaak. Van binnen

hceft liec huis verfcheide vertrekken , als eerftelyk twee vergaderka-

mers, de eene voor de Heeren Burgemcefteren , en de andere voor

de Ileeren Schepenen, en verders nog eenige fpreek-plaatzen. In de

Burgemeeftcrs kamer ziet men aan den muur regt over den fchoor-: rnedkrs

fteert een grooc langvverpig' tafereel ,' waar op door den vermaarden kamer.

konftfchilder Karel de Moor zeer levendig afgemaak zyn de contre-

feitzcls der geenen , die in den jaare 1717 het bewind der regee-

ringe in handen hebben gehad , nevens hunne Hooge bediendens

,

wel waardig om met oplettentheid befchouwt te werden ; zynde deze

kamer verders verciert met de afbeeldzels van de Princen van Oran-

je, en de zolder in 1682 befciiildert door den bekenden konftfcliilder.

Tbeod. vniider Schiier. In 't vertrek of fpreekplaats, welke regt over
^^^ ^_

Burgemecfters kamer komt , hangen eenige cude fchilderyen van misl'vcr-

denHage, waar van wy 'er twee hebben laaien aftekenen en dezelve trek of

hier nevens gc voegt ; vertoonende het eene het gezigt over de Vy-
^^^^^^

ver, Vyverberg , de geftelteniile van de cude bchuttcrs of St. Se- cnTud*
Bbbb X baftiaans

k
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baftiaflns Doele en 's Gravenhof, zoo als al het zelve ontrent het mid-

den der zeltiende eeuw (na \vy giiTen) geltelt is geweeft ; het andcre

(zoo ons voorkomt ) verbeeldende de oude Rethorykers ( /) in

hun gewaad, zeer aardig en geeilip^ na de wyze van dien tyd uitge-

doll. Uit de verfcheidentheid der koleuren van hunne klederen en

de tekenen, waar mede zy voorzien zyn , zoude men moeten be-

fluiten, datniet alleen onze Haagfche , maar ook Rethorykers van

eenigc andere kamers zig aldaar vertoonen , allerhande ^ reugden en

oeffeningen bedryvende.

Naaft de kamer van Burgemeefteren komt ten noorden de Sche-

pens- kamer, 't geen een tameiyk groot vierkant vertrek is , rondorn

behangen. De plaats, daar de Heeren Schepenen aan een k'.nge tafel

zitten, is een weinig boven den gemeenen grond verlieven en met

een houte balufter afgefchoten Ter zyde is het gel'toekc voor dc

plcitende advocaaten. Boven de zitting der gemelde Heeren hang

aan den noordmuur een groot tafcreel , vertoonende den Hang , als

men van de zyde van Ryswyk inkomt. De fchoorfieen pronkt met
een fraai konft-ftuk , verbeeldende dejuftitie, in den jaare X644, door

den beroemden yJdr. Hanmman gefchildert. In 't agterfte gedeelte

van 't Stadhuis vind men de Secretarye of Schryf-kamer, beftaande

in twee vertrekken , het eerfte voor den eerlten Klerk , daar de
mecfte zaaken vverden afgevaardigt , en iiet andcr daaraanvolgende

voor de SecretarilTen.

Boven is het zelve huis van geen minder getal van kamers voor-

zien, werdende aldaar gevonden de Weeskamer, van welker eerfte

opregring wy te zyner plaatze in 't breede zullen fprcekcn ; de Tre-
forier-kamer, en die dewelke voor de Cntfangers zoo van de ordi-

naris als extraordinaris vcrpondinge zyn. Op deze laatftgemelde als

mcdc op de Treforier kamer zyn nog te zien eenige oude gefchilden-

dc gfazen, verbeeldende de hiilorie der gewaande" Sybillen {m). Op
de voorzolder vind men nog eenige overblyfzelen van oude referynen,
zoo aan balken als elders > mitsgaders nog andere kentekenen , waar
uit men klaarlyk kan afnemen, dat de Haagfche Redenrykers aldaar
in oude tyden , \v?,nneer ze nog in vollen bloei waren , hunne oeffe-

ningen hebbcn gehouden of wel eenige esbatememen of Comedien
hebben v ertoont en gcfpeelt.

Aan de weftzyde van het Stadhuis is de Geregtsplaats der misda-
digen , alwaar de Magiftraat tot affchrik van dc quaaddoenders boven
het vertrek of portaal , waaruit de Bailliu en Schepenen zyn leggende
om dc uitvoeringe der ftraffen te aanfchouwen , met vergulde lette-

ren Jieeft doen Ichryven die bekende fpreuke

,

FE-

iO Dog andere zyn van gcvoelen, dat het geen Rethorykers, maar Schutteis
van den Hagc zyn , die in verfchcide Rotten vcrdeelt zyndc, het fcell van hunnen
PatroonSt. Sebaftiaan vieicn } 't geen wy niet konnen toeftemmen , eensdecls om
dat dc Schiitters to dien tyde alleen maar uit ito. perzoonen bcilonden en in twee
Vendcls of compagnicn verdeclt waren , en ten anderen om dat de verfcheidcn-
heid der kledingc als mede der wapenen en inftrumenten, waar mede dezelve voor-
zien zyn, geen Schutter eigen is.

(w; Zie Mr. Wilkm van de Velde, Hof-Tapyt, tot cleraat -van de nieuw ge-
'weljcle dtaatzaal van V zrye Batavia^ag. 49.





.
sou als dezelvf rn aeii Jaare 1^1^^^ zig opd erd , vaji lii-l Ooj! t enjA^estwaard . besclioti-irt znide. na een Scliildervc liaiij;fnae opt Stadliuis .

d
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FELIX, QUEM FACIUNT ALIENA PERICULA
CAUTUM

dat is :

Hyfpiegelt loem zagt, die zig aan eeii ander fpicgelt.

Voorheen waren die van den Hage gewoon hunne halsmisdadigen
buiten ( n , of elders (0) ter execurie te brengen , dog llelden na-
derhand hunne geregtsplaatzc voor de puie van 'c Stadliuis , van waar
2y > vcrmits aldaar geene bequaamc ruimte voor de aanfchouwers
was, dezelve na 1600 hebben gebragt aan de wellzyde, daarze, gelyk
wy zoo even hebben aangetekent , jegenswoordig nog is.

(») Tot bewys van deze onze llellinge zuUen wy alhier bybrengen ccnigc Cri-
mineele vonniflen, wclke wy getrokken hebben uit de originele rekeninge , die

Jonkheer Willeyn van Outshoorn, als BaiUiu en Schout van den Hage wegens zy-
ne voorfz. bedieningen den 25 Maart 1616 ter burele van de Kamer van Reke-
ninge hecft overgelevcrt. „ Den 17 Augulti 1607 is by vonnifle van Schepenen
„ van 's Gravenhage ecne Heyndrik Pouwels van Plcymuyden gccondemneert ge-
„ bannen te worden op 's Lands galeye den tyd van een jaer , &:c. Den 2,^ A-
„ pril iCo'A isGeirit Langbaair by diffiniiy^ vonnis gecondemneeri gehagt e^i gevoeri

„ te Tverden buyten den Hage ^ ter plaatze daarmen gewoonlyk is juhitie te doen , en

„ aldaer gehnngen en geworcht te ivorden met de koerdcn datter de doud navolgt. Den
„ 23 April 1608 is Claes Hcindricksz van Menen gccondemneert gebragt te wor-
,, den voor 't Stadhuii^ daar men htiydcnjullitie zai adminijlreren en aldaer xvel llren-

„ gelyk met roeden gegezclt te worden. Uen 7 Augufti 1609 is Ritzert Hubbert

„ Smit gccondemneert gebragt en geleyt te werden op 't Schavot alhier , alwaar

,, men huvden juftitie fal adminiftrercn en aldaer gehangen te werden , 6cc.
, Den

„ 2 1 September i <^ i o is Maerten Maertenszoon van Middelburg gccondemneert:

„ gegezclt en gebrantmcrkt te wer^ien , en gcbannen uyt den Lande van Holland

„ en Weltvriesland. Hicr ftaat aan te merkcn, dat wy van te ^oorcn gecn ban-
niflemcnt anders als buiten den Hagc en Hageambacht en jurisdiftie van dien heb-
ben gevonden. „ Den 7. Fcbr: 161 3. is Willem Coinclisz van Antwerpen ge-

,, condemneert door de principale ftraaten van den Hage te dragen de twee Haag-
„ fche ftcenen, alzoo hy niet fuffifant en was de houte hoicke e dragen Sec.

(0) Dat die van den Hage hunne halsmisdadigers mcde hebben gcregt op het

7.00 genaamde grocne-zootje, de gewoonlyke Juftitie-plaats van den Hove van
Holland , voorheen geftaan hebbende op de Plaats ten wcften dc Vyvcrberg , dog
't welk in den jaare 1719 van daar is wcg genomen, is al te wcl bekent, om daar

toe veelc bewyzen by te brengen, Dit hectt nog gcduurt tot den jaare i666, Zie

refolutie van den Hove van den iy. 0£tob. des gem. jaars.

Bbbb 3 XiX. HOOFT-
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XIX. H O O F T S T U K.

i)e niittigheid der pitblieke Schoolcn in V algemeen aangetooiit , en nvaar

ze in Iroege tyden geboudcn wicrden. Eerjie ge-wag van dc Schook

in den Hage in den jaare 1394- Dezelve behoorde aan bet Kapittcl

ten Hcvei zonder welkers toejicmming niemand alhier Schoole ver-

mogt te houden. bpkoni/i der hy-ScbooIen en verbod tegens dezcke.

Verldciringc dat die van den Hove en Suppooficn de Ordonnantie op

de Lat)njcbe Scboole niet zyn ondcrworpen. Verhop en berjicllinge^

ivaiJ de Piiblieke Scboole in den jaarc 15-35'. Artikclen by de Magif-

traat ten dien iinde opgcjielt. Gefcbil tujfcben de Magijiraat en bet

Kapittel over bet aanjiellcn van Scboohncejiers. Kader verbod te-

gens, bet bouden van particuliere Scboolen , ten zj voor ieder kind

L'lk vierendecljaars den Redor van de Latynfcbe Scboole betalendc

10 Jtuivers. Vrydom van V voorjz. verbod voor de Heeren van den

Rade en Kamer van Rekeninge met derzclver familien. Hoe en wan-

neer bet recbt van de Scboofe aan de Magijiraat gekomen is. Onder

de Reclcres van de Latynfcbe Scboole in den Hage waren vermaard

Wilhelmus Gnaplixus en Mr. Wouter Wouterfz van Wyk. fFaar

dc Scboole voorbeen 'vias , en tans [iaat. GeJlelteni\Je en regeringe

der Scboolen. By ivien de Scbolarcben nverden aangeftelt , bet getdl

derzelve en namen der jegenivoordige Curateuren.

'

, Het GROOTE of LATYNSCHE SCHOOL.

Groote 9^f^H#^^f^N de tvvecde plaatxc zullen wy ondcr de publicke
^^^^"

(a (^i^^T)^) 1)
g^^ouw en hiuen volgen de groote of Latynfche

Schook ^i^^m ^3^^ Schoole, nict zoo zeer , om dat het gebouw, 'c
*"*"'

' ^' geen in zi'g zelven van weinig aanmerking is , eenc
afzonderlyke befchryvinge verdient , als wel , om
ter dozer gelcgenheid den Lezer een bequaam be-
grip te konnen gcven , voor zoo verre de zaaken

fer onzer kennilfe zyn gekomen, van den opkomit, voortgang en
licdentlaagfche gellekheid der llaagfche Schoole.

j^mjj Dog voor af zullen wy kortelyk in 't algemeen aanmerken de groo-
heidder te nuttlgheid van de publicke Scboolen , welkc zyn als de queekho-
pubiicke ygn , waar in de jonge jeugr de beginzelen der wetcnfchappen wer-

leni^i't
^^'^^ ingeplant, om metter tyd ten dienfte van Stad , Land en Kerke

aige- opgetogen en bequaam gemaakt te M-erden ; en derhalven moeten de
""'^'^" Schoolen werden aangezien als het fondament van 't Recht en Ge-

tbom." rcgiigheid , Jiet Rut en Itcunzcl der Regeering en de onderfchraging

der Kerken , want zonder de wetcnfchappen zoude nog de Juftitie,

nog de Policie , nog de Godsdienll lang konnen beftaan , maar alles

zoude in 't kort geraken en vervallen in eene verwarrlnge. En dit is

dan de rede, waarom iict loffelyk gebruik der Schoolen van alle eeu-

wen
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wen en by alle befchaafde volkeren (a) bekent is geweefl , gaande
liet zelve zoo verre , dat onder anderen Charondas, die vermaarde
Wetgever van Thurien onder anderen itatueerde , dat alle burgers
zoonen tcr bchoole moelten gehouden werdenj en op dat de onver-
mogende , in aanmerkinge van hunne armoede , hier in niet zouden
mogen werden verhindert , Itelde Jiy ordre , dat de Leermeefters uit

de gemeene Itads fchatkilt zouden werden beloont.

Het nut dczer inftellinge is veel te kiaar, als dat een Vorft, zoo
uitnemend fclirander van oordeei , en zelfs zoo geleerd , als was de
roemrugtige Keizer Karel de Groote , die niet ten vollen zoude be-
zeft hebben. Hy beval {h) dat deKIoofteren en Biflchoppelyke ver-

blyf-plaatzen fchoolen zouden zyn, waar in men de jeugd zoude lee-

ren, te lezen, pfalmen op de maat zingen, cyfferen en de letterkun-

de ( Grammatica ). Maar 't ongeluk was , dat dewyl 'er naauwlyks
andere geletterden waren buiten de Kerkelyken , zoo 00k de jeugd
door hen wierd opgetrokken alleen in dat geene , dat bequaam was
derkerke, dat is, den Kerkelyken zelfs, 't cenigen tyde nuttig te

konnen zyn. Werdende 't overige als nutteloos geheel verwaarlooft.

Waar uit gefproten is die vvonderbaare verduifteringe der volgende
eeuwen, ^\ elke tans als ongelooflyk voorkomt, en welke te overwin-
nen het zoo veele brave en doorlugtige Mannen vryheid , lyf en le-

ven gekoft heeft.

Deze Schoolen waren by of aan de Kerken ("r), ja wel binnen Waar
hetParadys, dat is {d) Voorhof van de kerk, 't geen wy gemeen- ^oor-

lyk het Kerkhof noemen , die meeft al door muuren van 't overige
fchoo-*

der Steden waren afgefcheidcn ; gelyk nog doorgaans ten platren icnftoa-

lande, en zelfs nog in vcrfcheide fteden, als onder anderen te Delft <ien-

aan de oude kerke, en alhier aan de nieuwe kerk te zien is. Dit was
niet alleen voor de Kerkelyken gemakkelyk, maar zoo lang ze 00k
waren binnen haaren gewyden grond, waren ze genoegzaam veilig ;

des betragtten zy dat met veel zorg.

Ilier te Lande heeft men ook al van ouds zodanige lof-en pryfle-

lyke voorbeelden zoo langs zoo meer nagevolgt, inzonderheid na dat

het regt van Schoolen op te regten, 't geen denGraaven eertyds toe-

quam > by fpeciale vergunningen aan de lleden is overgegeven. En
of wel ons tot nog toe niet is voorgekomen eenig Handvefl waarby

het

(«) Onder de deugden die men de Princes JmaUzonte o( JJelsiolnde^ dogter

vnn Dickrik Koning der Ooft-Gothen, toefchryft, is geen van de minfte, dat zy
de regeering (Ao- fiS) in handen hebbcnde, voor al zorgedroeg, dat de hoge
Schoolen in Italic weder op de been vvierden gcholpen, en dat der Leermeefteren

bezoldingen ftiptelyk wicrden betaalt ( zy ftierf Ao. f34-) Procop. de hello Goth'

I. I. C. z. £5?. 4.

{b) Capitular- lib. I. cap. 68. Pithiui Glojfar. voce Schola, Zic Bat. Sacra in

't Nederd. i. deel. pag. 4fi). in de aantckcningcn.

(f( Spelman, GloJJ'ar. voce Parva, FerviJ'us., Scc. Maccr, Hicrolexicon voce

Parvifium. Veel breeder Innoc. Cicronius , Paratitl. in lib. V. Deiretal. tit.

f. die handclt de Magijiris £5? ne aliquid exigatur fro licentia doccndiy dat is, F'an

de Meejlers en dat Vr niets gevordert ivcrde voor de vryheid om te mogen onder'wyzen,

TJ\t ook Menage Di^. Etyniol. de la laxgue Franf. op 't woord Parvis.

{d) Batav. Sacra. //. Deelpag. 508. Muccx Ilierolex. \occ Paradif»s.
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het regt dcr Schoo!e aan de Regeerders van den Hage uitdriikkelykis

tocgeltaan, vermoedelyk, om'dat buiten de kinderen dcr Edelen, en

andcre die tot 's Graven-Hof behoorden, weinige alhier gevonden

wierden, die tot andere als Kerkelyke geleerdhcid opgetogen konden

werden ; zoo heeft egter de Magiitraat , deze plaats zoo merkelyk in

aantal van fatzoenlyke bewoonders toegenomen hebbende, dac regt,

van ecne Latynfche Schole te hebben , is 't niet by woordelyke gun-

ninge, immers by gedogen verkregen, gelyk dezelve daarvanin rus-

tig en vredig bezit en genot, meer dan eene geheele eeuw is gewecfc.
Eerrte ^ Eet cerfte daar wy'van de Haagfciie Schoole gewag van vinden,

vlnde is in eencn brief van denjaare 1393- na den loope van den Hove ,

Haag- uaar by Hertog Aelbert van Beyeren aan Jiet Kapittel van O. L.

Sdiooi
Vrouwen Kapel ten Hove (zyne eige fundatic zynde, gclyk in het

in'^den
^ V. Hoofdeel getoont is ) voor altyd geeft de Scholaflerie en SchooJe ,

jaare met alle deszelfs toebehooren > na dat liet Kapittel de Schoole nu
*39+' reeds 16 jaaren lang ruftelyk en vredelyk hadde bezeten by overgifte

van Dirk Foppenzoon , in zyn leven Kanunnik in de voorfz kapel ,

Dezelve ™*^*- "^^S"^ °^ ^^'^ ^'^^^ tyden een bequaam perzoon tot Schoolmeef-

behoor- ter daar in te ftellen , met zulkc voordeelen en profyten , als daar
deaan 't toe ftonden en andere Schoolmeefters reeds genooten hadden , den

ten Ho- 2,elven weder af te zeilen » en eenen anderen in zyne plaats te verkie-

ve. ' zen , zoo menigmaal als het den Deken en 't Kapittel voor de Buuren
van den Hage dienftig en oorbaar zoude dunken j gelyk als de brief,

dien wy hier vooren {e) in 't geheel hebben opgegeven, woordelyk

medebrengt. Uit welke Afte verders blykt , dat de Schoole voor-

heen door den Graaf was gegeven geweeft aan particulieren > de-

wy! de voorgem. Dirk Voppenzoon dezelve hadde gekoft van eenen

y.. Claes Ommeloop , dien de Graaf daar mede hadde begunftigr.

mogt^^ i^it ^00 zynde , was het gevolg , dat niemand Schoole houden
niemaod mogt, als met toeftcmminge van het Kapittel , dat zulks nict ligt zal
Schoole hebben toegeftaan , als onder de betalinge van zekere jaarlykfche re-

aUrne" cognitie of erkentenifle. En daar toe fchynt te behooren, dat onder

toeftem- de laften, die de kerk van Scheveling te dragen had , ook werd gQ-
minge vonden (/) ,> Item die kerke moet betalen'alle jairs dat Capittel in

kapictci »' ^^" Haech van onje Schoel vyftich ftuvers, Maar de zaak was in een

J^chai-
liloeiende plaats al te voordelig , om niet ook anderen daar toe aan te

vendeze lokken. Dus vinden wy, dat de H Geeftmeeftcrs al in vroege tyden
«P"- eene Schoole hebben gehad tot oeffening van de kinderen , die van

nog an-
^^^ H. Geeft leefden , welke Schoole ftond aande wefizyde van deSt.

derc Jacobs kerk , in het flop genaamt de Sak. Dit blykt uit eene afte ge-
Schoo- dagtekent den 27. Augulti 1445- , waarby „ de H. Geeftmeeftcrs voor

hier.*'*
»» '^'^hepenen van den Hage verkoften en opdroegenaenden gemeenen
a Deken-broeders van het Heilige Kruys tot behoef van 't H Kruis-

j) glide een buys en erve gelegen in de Sak , welk buys en erve was
„ belegen aan de ooftzyde van de H. Geeft voorfz mitter School; &c.
J, onder voorwaarden , dat de H. Kruys - glide Broeders timmeren

,, zouden

(e) Zic hier VQoren/)^^. 105.

(/) Zic hier Yoorcn />«^. 48-
j
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n zoude aan en in der Schoolen-, en an en in des H. Geeft huys voorft

„ ende op die muyren van beyde de huyl'en voorfz gevelen ter befter

,1 oirbaer, enz „ Deze en andere particuliere Schoolen, die men^j'-

Scboo/cn noenide, wwren in laatcre tyden zodanig vermenigvuldigt

,

dat de groote openbaare Sciioole daar door byna was vervallen en te

niete geworden , weshalven het Hof op de aanklagte van den Deken
en de Heeren van 't Kapittel by openbaar Edift verbood, dat nie-

mand , wie hy ook was, in den Hage eenige particuliere of heimely-

ke Schoolen zoude houden om Latyn ofandere C/(?r_g^/> ig) teleereni

op pene van geftraft te werden ter goeddunken van den zelven Hove,
uitwyzens de volgende afte :

5, /^P den dach van huyden foe is by den Hove van Holknt ge- V^rbod

„ v>/ hoort 't rapport van fekere CommilTaris, die gefproken heeft h«hou,
„ mitten Deken ende Heeren van den Capittel op 't Hof in den Hage, den van

„ den Schoolmeefter van der grootcr Schoole in den Hage en andere, particu^

^ die particuliere Schoolen houdende fyn geweeft ; geordonneert en
schcoie.

„ geftatueert , dat niemant wie hy fy, 't zy Prielkr of andere meefters

), en zuUen mogen houden van nu voortaen eenige particuliere of hey-

}, melyke Schoelen, omme kincicren aldaer comende, te leeren Latyn

J, of andere Clergie , op peyne daer van gecorrigeert te fyn ter difcre-

,j tie van den felven Hove, ende dit tot andersbyden voorfz Hove ex-

„ prelTelyk geordineert fal wefen. Adum den 20. April i5'3f.

Dit verbod aldus afgekondigt zynde , vielen eenige leden van den
Hove en Rekenkamer daar over klagtig, beweerende, dat zy daar

mede merkelyk waren i^ezwaart, zulks dat het Hof by eene nadere

afte verklaarde, dat die van den Hove en Rekenkamer met hunne
Suppooften vry zouden zyn van de voorfz. Ordonnantie , als breder

uit de afte zelve te zien is

:

GEfien by den Hove van Hollandt die doleantie by gefcrifte Yerkia"

overgegeven den felven Hove by Mr. Geleyn Zegers, Raed Sa,f
van den voorfz Hove, van fekere appoinftemente, Ordonnantie denHo-

ofte verbotli, gemaeUt den xx. April lellleden, roerende van geen ^^^^n

particuliere Schoolen in den Hage gehouden te worden, en 00k ,1"^^°°*

daer op by fekere' Commiilariiren gehoort den Deeken en Heeren zynvan

van den Cappitele op 't Hof en die Regierders van den Hage : 't tieOr-

„ voorfz Hof geconfidereert en ovcrgewogen hebbende al 't gunt dat ^g"
"^Jj

te confidereren is , heeft verclaert en verclaert mits defen , dat on- Latyn-

dcr *t voorfz appoinftemcnte en interdidie niet gecomprehendeert fchc

»
3>

J»

»»

>,

>» noch begrepen en fyn, noch en fullen wefen myn Heeren van den jg'^^

Rade en Rekcningen mit hoeren aen volgende Suppooften, prochy-

ende in den Capelle van den voorfz Hove. Gedaen in den Hage
den 16 dach van Junio 1535-. by Heeren Geryt van jiffcndeljt ,

Ridder, eerlle Raedt Prefiderende, Heere Jan van Buvenmirde
oic Ridder, Heere van Warmont, Mrs Abel van Coljlevr, Joefi

Sashoiit^ Herman van Znyderhnylen ^ en Rejnier Brunt y Raetsluy-

den van Hollant. In kennille van my

,

Was getekent, J. DE JONGE.
C c c c De

{g) Dat is, allcrley zoort van wetenfchappen.
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De groote Schoolc dan in diervoegen verloopen ^ynde , gelyk vvy

gezcgt'hcbben, waren die van den Hage ten hoogllen genegcn, om
dezclve weder te herftellen en te brengen in haaren ouden blocienden

ftaat, en hebben ten dien einde in den jaare 15-36 opgeftelt eenif?e

artikclen, dieze den Deken en 't Kapittel overgaven , om by het zel-

ve onderzogt en voor goed gekeuit te worden. De artikelen be-

ftonden hier in

:

Artike- „ T^At die Schoole geconfercert fal worden eenen Meefter nut

len op-
^j _Ly en bequaem daer toe fynde , fonder eenige laften daer toe

if'J^ „ wt te reyken.

traaf

'

„ Dat nicmant byfchoel in den Hagc en fal mogen houden van
van den

^^ knechtkens, dan mits betalende den Schoolmeelter van der groo-

Sid-' 35 ten Schoolen voor ellc kint twee Carolus guldens 'sjaers alle vie-

linge „ rendeel jaers tien ftuy^'ers.

van dc
groo:c

^^ Y)At die geene die by-fchoelen fuUen willen houden , geconftrin-

le. 3» geert fuUen wefen den Schoolmeelter te leveren in 't beginfel de

35 naemen en toenaemen van heur fchoel-kinderen, en 00k loo wan-

5, neer fy eenich kind of kinderen meer aennemen , binnen drie da-

y, gen daer nae die naem ofte naemen den voorfz. Schoolmeefter te

33 leveren , en insgelyx verclaringe te doen op wat dach ellc kinc van

35 daer fcheyt , ten eynde die Schoolmeeller hem daer na mach we-
,3 ten te regulerens om na advenant van den tyt tc eyilchen fyn

rechte.3J

T>

33

3, Datter ten gouvernemente van den Schoelen gecommitteert

werde een Reftor , excelent van eruditien , en pryfelyk van con-,

verfatie.

3, Die welke onder hem fal houden noch drie andere Schoolmeef-

3, ters , een foo geleert en bequaem die tot alien tyden fyn plaetfe

5, mach bewaeren en twee andere die mitte kleynfte jongens en mit-

ten fanck en choor becommert fuUen wefen.

„ Dat die Redor en andere Schoolmeefters gehouden fullen fyn

,

al/e heur kf]en te doen binnen der gemcen Schoolen , op dat alle

verftandekens daer vrucht uyt mogen raepen en geen in V prive ,

ten ware of hem geliefde yet te doen extraordinaire.

5, Dat tot onderhout van de voorfz. vier Schoolmeefters van node

„ fullen wefen jacrlycx twee hondert Carolus guldens , te weten

„ voor den Reftor hondert , voor den tweeden Schoolmeeller vyf-

„ tichj en voor elck van de andere vyf en tvvintich,

„ Omme welke coften te vcrvallen fullen daer toe geemployeert

worden die twee Caroli guld. van de by-Schoclen boven geroert.

3, Sal voorts elck kint geven voor fchoolgelt elck viereendecl

3, jaers vyf ftuyvers.

Dog

3>

3>

35
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55 Fnde op dat die Schoelmeefters gehouden fullen wefen foo wel

3, zo ge te dragen om de aermc kinderkens wel te leeren , daer

3, fomtyts dc belle verllanden onder zyn, foo fal uytter aelmoelTen

,» van den H. Geell voor elk arm kinc, wiens cuders niet machtich

en fullen wefen Ichoolgelt te betalen , den Schoelmeefters betaelt

worden alle vierendeel jaers twee ftiiyvers : des en fullen onder

„ d'arme niet gerekent worden , dan die geene die de H. Geeftmeef-

„ ters voor regt arm fullen kennen , den welcken zy 00k behulpich

55 fullen wefen by advyfe van den Redlor in heure bouxkens te coo-

„ pen.

55 Item op dat alle kinderkens 5 die werkdaechs heur werk doen
5, en Sonnendaechs en H. daechs loopen fpeelen en tuyfen , waflen-

5, de op als wilde menfchen, mede geleert mogen werden 5 foo fal

„ die Reftor een van fync Ondermeefters ordonneren , om alle Son-
„ daechs en H daechs zulke kinderen te leeren heurgeloof, mit

35 dat daer toe behoort , dacr voor hy hebben fal ter maent van elk

„ een ftuyver , die 't vermogen te geven 5 en die 't niet en vermo-

,5 gen 5 lal hy leere om Godts wille.

5, Dat die Cappellaen op 't floel die faeke van der Schoolen fal

3, willen hebben voor gerecommandeert en eenen ygelycken adhor-

55 teren , om heur kinderkens ter Schoole te ftellen 5 adverterende

„ d'arme dat fys' niet en laeten by gebreck, datfy 't fchool-gelt niet

5, en louden mogen vervallen , gemerkt daer inne voorfien is als

55 vooren.

„ Ende alfoo die gemeen kinderkens van den Hage hier mede feer

,5 behulpcn fullen fyn ; En dat te hoopen ftaet , dat mits hebbende

55 goede Schoolmeellers , 00k eenige kinderen van buyten hier ge-

„ fonden zuUen worden, om geleerc te worden 5 daer deur den Ha-

M ge profFyt ial confequeren.

5» So fullen die van den Hage tot furnilFemente van de voorfz.

twee hondert Caroli guldens , den Redor toevougen een proper

55 jaerlycxe penfioen van vier of vyf ponden grooten.

„ Ende want mogelyk in den eerfte jaeren die proffyten van der
Schoelen niet wel en lulien mogen haelen twee hondert gulden als

nochtans te hoopen is
,
jae , foo waer goet 5 dat die van den Ha-

ge voor 't eerfte jaer daer voor willen refponderen den Rector ,

ten eynde dat men terllont mocht lien na een goet Reftor 5 en
voor alle van twee meefters , die den choor van ftonden aen on-
derhielden om alle confufien in der kerke te verhoeden.

33

3i

J)

Ondertuflchen ontftond 'er zeker gefchil tulfchen den Deken en 't ^^^"^^''

Kapittel ter eenre, en de Magillraat van den Hage ter andere zyde
^"en'ir/a-

over het aanflellen van de Schoolmeellers 5 welke te verkiezen de ge en 't

Regeerders van den Hage aan 't ICapittel wel wilden laaten , mits zy Kapittel

niet genootzaakt zouden zyn eenige emolumenten of jaarlykfche re- ^J^^aei-

cognitie aan 't^ voorfz. Kapittel te moeten lutkeren , immers datze len van

Cccc X daar
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School- daar van ecnige jaaren behoorden vry te zyn , tot dat de Schoole we-

nieei- dcr in Itaat zoudc zyn gekomcn, als wanneer lg dan bereid warcn
*"' om het Kapittel te recompenferen ter difcretie van den Hove. De-

ze zake by die van den liage in gcfchrifte zynde gcltek, hebben wy

daar door gelegenheid gchad om de afte daar van te Ijekomen , wel-

ke wy den Lezer alhier zullen opieveren , op dat hy des te klaarder

begrip van eenige omllandigheden, daar in vermelt, zoude hebben.

OP ten XXX. dach van Mcye XV^. XXXVI. fyn by den Heere

van yJ(fende/ft, Ridder en eerfte Kaed prclidercnde in den

Hove van Hollant , gehoort op 't differente van der Schoolen , die

Gedeputeerde van den llage ter eenre , en die Gedeputeerdc van

den Deeken en Capittele van den Hove ter andere ; Ende na

veclc woorden en vveder-woorden ten beyden zyde gevallen , heb-

ben die Gedeputeerde van den Hage, ?i\s^rent Boot, Bailliu, Ni-

cafius Antonisz,, Marten Adriaensz, HiUehrant Aclbrechtiz, Sce-

penen, en Mr. "Jan Flumeon ^ Secretaris van den Hage , verclaert,

dat ly haddcn doen concipieren lekere middclen , dicnende tot crec-

tie van een goede Schoole, hier vooren by articulen gefpecificeert,

en warcn te vreden agtervolgende dien heur diligentie te doen om
goede School meeiters te crygen, en fouden tot heuren lafre nemen
't furniir^ment van defeive articulen , foe verre die Heeren van den
Capittel henluyden van den Hage wilden mitter fchoelen laetenbe-

werden, fonder prot^yt daer uyt te willen genietcn. Ende foe verre

die voirfz van den Capictele 't felfde niet en wilde doen , verfoch-

len en begeerden dat ly fouden willen den Hage van goede School-

meehers verlien , en furneren die voirfz geconcipieerde articulen >

feggende dat iy d'een of d'ander behooren te doen.

„ v^'^aar op de Gedeputeerde van den voorfz Capittele , als Mr.
Cornells Schoiiten en Mr. Pieter Zegers , zeyden , dat die gifte

van der Schoolen van den Hage den Capittel gegunt en gcgcven

was by de Grave van Hollant, dat fy I'ulcx in polleliie Avaren

,

jaerlycx uytter Schoelen te confequeren drie ponden grn. Vlaems,
die welke die van den Hage menige jaeren henluyden becaelt Jiad-

den , ende en waren niet in meyninge van der Schoolen te fohey-

den , dan mits hebbende betalinge van de voorfz drie ponden gro-

„ ten, Icggende dat fy niet geJiouden waren aen te nemen den lad

„ begrepen in de voorfz articulen , maer fouden den Hage verfien

„ van goede Schoolmeefters als van oudts gewoonlyk was geweeft te

^ gefchien ; Ende dat die van den Hage beJioorden hen te laten ge*

„ noegen mit 't gunt daer heur ouders vvel mcde te vreden hadden

,> gevveelt ; niet te min om vredes wille prefenteerden die van den

,, Hage te laten volgen 't regiment en de adminiitratie van der fchoe-

„ len voor den tyt van thien of twaelf jaeren , mits hcbbcndc van

„ henluyden gracelyke recompenfe , en behoudens dat die van den
„ Hage 't Capittel akyt foude recougnofceren en heurluyden prelen-

„ teren fulke Kedor als fy louden willen totter fchoolen committe-

» ren.

„ Daer op die voirfz Gedeputeerden van den Hage feyden , dat

,« fy vvel te vreden waren 't Capittel te recougnofceren, en henluyden

den

»

»

J)

»

i»

it

it

5>

}»

)>

»
J)

)i

ti

»
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a den Reftor te prefenteren , maer en waren niet van meyninge yet

J, den Capittel uyt te reyken , gemerkt dat fy grote koften en laf-

„ ten jaerlycx liebben louden moeten , foo om te falarieren den
„ Schoolmeelkrs als om te vervallen die jaei-l3''cxe renten gaende
], uytter fchoolen ter caufe van timmeringen van dien ; maei waren
J, wel te vreden indien binnen twee , drie of vier jaeren , of eer de
J, Schoole fulcx vcrbeterde , dat fy geen laft daer af en hadden , alS

„ dan den Capittel te recompenl'eren tot difcretie van den Hove

;

„ I'cggende dat men henluyden anders niet en behoort voor te iiou-

„ den ; Ende foo verre die van den Capittel hier toe niet en v/ilden

„ verltaen, begeerden als vooren, dat die felve van den Capittel doen
„ wilden 't gunt dat zy die van den Ilage prefenteerden te doe-

» ne, &c.

„ Waer op de voorfz Gedeputeerden van den Capittel feyden geen
„ laft te hebben van heure mede-broederen om fulcx te doen als die

„ van den Hage begeeren, maer verfochten al 't gunt dat voorfz es

» by gefcrifte, om daer of rapport te doen. Aftum als boven.

Of nu de aanbiedinge by die van den Hage gedaan by het Kapit-
tel is aangenomen , dan of 't Kapittel hun oud recht heeft geoeffent,

en over zulks zelf de Schoolmeefters heeft geftelt , zouden wy met
zekerheid niet konnen zeirgen. 't h egter blykelyk , dat de Schoole
ter zelver tyd is vernieuwt en weder c'eenemaal opgeregt. P^n op
dat de zelve niet weder zoude vervallen tot haare voorige defolatie

door 't houden van particuliere Schoolen , zoo heeft het Hof op
aanKl.igte van Deken, Kapittel en Magiftraat , die zig daar in ten ge-

meenen nutte te zamen voegdcn , den volgende brief verleent.

53

A'^^^
Lfoo Decken en Capittulairen van onfer Vrouwen Capelle op lnfer-

„ J. X 't Hof en die x^aiiju, Schout en Gerechte van den Haigetot ^|^"^'f

3, diverfche llonden aen den Hove van HoUant clachtich geweelt fyn, Hof,
dat dixerfche perfoncn hen vervorderen particuliere Schoelen te vangcen

houden binnen den Haige, contraire die gewoente ende oude her- P^'icu-

komen, mitsgaders den Privilegic den voorfz Deeken en Capitula- fchoo-

ren by de voorfaeten van den Keyfer, Graven van Hollant,van dc lenin

Scholaiterye van den Haige gegunt, daer duer diegemeen Schoele '^enHa-

van den Haige zulcx veragtert is , dat niemant daer in heeft willen houden

dienen, overmits dat alle die ryke kindcren hen gaven onder die ten zy
'

„ particuliere Schoelmeeiters , vei laetende die gemecn Schoele , foo ^""i" j^"

55 dat in de grote en gemeen Schoele van den Haige anders geen elk We-

55 kindcren en quamen dan arm wefende , die de Schoelmeefters niet rendeei

55 en vermogen te onderhouden , waeromme die felvc Schoolmeefters 'o^'i'''^"

5, die Scoele verlaten hadden , en was defelve zeker tyt als verlaten
va^n dl

55 ende defolaet tocgefloien , tot groten agterdeele ^ an den gemeen- groote

55 te van den Haige en andcre die de macht niet en hadden om heur fchooie

,5 kinderen in de particuliere Schoolen tc itellenen overloontcgeven dc tien"

55 en tot grooter confulien en ichandalifatie van den gemeen volke, Quivers.

55 en daer en boven tot verachtingc van den dienft Godts, die deur

55 dien in der kerken niet gedaen en onderhouden en worde als van

53 oudts gewoonlyken was te gcfchien ; verfoekende daeromme die

Cccc 5 ,5 voorfz
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vcorfz Dceken, Capittularcn en Rcgcerders van dan Haige, daer

inr.e by den Hove vooiTien te worden , om alle vordere Icandali-

fatie te fchouvven; SOO 1ST, dat 't voorfz, Hof om te verfien

ten gemeen vvelvaert van de kinderen van den Haige , geconfide-

reet en overwegen hebbende al gunt dat in defen te confidereren

ftcnt van wegen der K. M. als Grave van HoUant, geordonneert

en gellatueerc heeft , ordonneert ende Statucert voor Edifte mits

deien ; dat van nu voortaen niemant en fal mogen houden binnen

den Haige eenige particuliere Scoelen van knechtkcns in wat ma-
niere dattet fy , dan mits bctaelende voor elk kinc den Reftoervan

der grote Scoele van den Haige elk vierendeel jaers thien ituy-

vcrs , in welken gevalle I'ulke particuliere Schoelmeefter gehou-

den fal vi^efen van ftonden aen na de publicatie van defen, te leve-

ren aen voorfz Kedtoer die namen en toenamen van de kinderen

,

die hy in meninge is te houden , en van gelyken als hy yemant

j, van nieuws aenneemt , met fpecificatie van den dach dat elk kinC

5, by hem comt ofte van hem ichcyt , ten eynde die Keftocr hem
„ daer na mach -weten te reguleren in 't maenen der voorfz thien

ftu\vers; Ende indien eenige Friefters of gcefcelyke luydcn perti-

culiere fcoelen vvilden houden, dat iy eerfc en voor al fullen ge-
houden v^orden te ftellen waerlyke borgen, omme 't loon van den
vooriz Redoer te betalen op fynen termyncn als boven, al die

welke die van den Haige , ingevalle van wanbetalinge , van de
particuliere Schoelmeefters fullen mogen innen by alle behoorlyke

wei^en van bedwang en executie ; Hier uyt gereferveert die

kinderen die van buyten den Haige fyn , die in de voorfz beta-

3, linge van thien ftuyvcis ongehouden fullen wefen ; des foo worden
5, die Regeerdei s van den Haige gehouden te ftellen in de gemeene
3, Schoele goede en geleerde Schoelmeefters , al navolgende die poin-

5, ten en articulen daer van fynde , tot vermeerderinge en verbeteringe

5, der Jchoele gemaed, en den vooriz Hove by de voorn. Regeer-

„ ders van den hlage vertoont ende exhibeert. Adum den 9. Au-
j, gufti 1536.

Waar tegen de Weihouders van den Hage ten behoeve van de
Heeren van den Hove en Rekeninge palTeerden en overgaven de vol-
gende ade, waar by zy opentlyk verklaarden, dat de gem. Heeren
in geenen dele bcgi-epen zyn in 't voorfz Verbod , maar dat het hen
in tegcndeel vry zoude ftaan, om hunne kinderen en andere van
hun huisL;ezin en familie ter Schoole te laaten gaan en te mogen bs-
(lellen daar 't hen zoude geUeven.

Exemp. „ \T 7Y Bailliu, Schout en Schepenen van den Haige doen condt en

den'^Ho-
" '^ certificeren een ygelyk dien 't behoort , dat op huyden tot

ve &c. » onfer ernftiger begeerte en vervolge, die Ed. Mo. en wyfe Heeren
van 't „ d'eerfte en andere Heeren van den Raide des Keyfers ons G. Heere

verbod.
*' ^" Hullandt ons verleent en geaccordeert hebben fekere afte van
„ dato defen

, by mahiere van Edide , tot vorderinge van de gemee-
„ ne Schoele van den Haige, daer by een yegelyck geinterdiceert

,> wort particuliere Schoele binnen den Haige te houden, dan mits
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J, betnlencle voor elk kint thien ftu3^vers alle vierendeel jaers tot be-
j, houf van den Reftoer van der voorfz gemeene Schoele , dat hoe-
„ wel defelve a(^te fprekende is generalyken en indifterentelyken van
„ alle kinderen , fo en is nochtans 't verltant nog de meninge van dien
J, niet geweelt nog ook van ons en es , dat deur dien de kinderen van
„ den voorfz Pleeren van den Raide mitsgaders van de Heeren vande
„ Camerc van de Rekeninge en andere wefende van heuren huyfe en
„ familie geconitringeert en verbonden fouden fjn te gaen in de ge-
,) meene bcoele, waeromme wy willende de voorfz Heeren van den
,» Raide ende Rekeninge in heure vryheyt by de voerfz ade niet ge-
„ prejudiceert te fyne, hcbben de felve Heeren verleent en geconfen-
« teert, verleenen en confenteren mits defen, foo verre als 't nood
„ zy, dat fy heure kinderen en andere van heure huyfe en familie

)) fullen mogen Itellen ter Schoele daer henl. believen fal, niet tegen-
„ ftaende die voorfz afte , en bljvende defelve anders in heur vigeur
„ en magt jegens alle andere niet wefende van de Collegien van de
i, voorfz Raede en Rekeninge ; Des t'oirconden hebben wy Bailju ,

„ Schout en Schepenen van den Haige voornt. \ gemeen zegel van
J, den Haige hier onder aengehangen op ten negenden Augulli ijjfS.

Ondertevkent,

J. P L U M E O N.

Onder het reformeren van den Godsdienft agteden de Staten van Nic
HoUand hoog nodig op 't lluk van de particuliere Schoolen te voor- "^"'^

'zien , nadien de kinderen , als nog onvvetende en onervaren , zeer paJuaf.
ligtelyk tot misverftand en dwalingen konnen vverden gebragt , vi^es- lier

halven zy tot voorkominge van veele ongeregeltheden , die in 't hou- fchooie

den van Schoolen dagelyks wierden gepleegt, in den jaare 15-89 den denials

<). Maart een Placcaat (^ ) hetcn afkondigen, waar by alle mans en met

vrouus-perzooncn binncn en buiten de ileden van Holland en Weft- confent

^'rie^land geinterdicecrt en verboden wierden hen te onderwinden
J^" *?f

eenige Schoolen te houden of kinderen te onderw^zen ten zy dezel- araai.

ve van de Gereformeerde religie en by de Magiftraat hunner rfefi-

dentie eerft behoorlyk onderzogt en geadmittecrt waren , en afte

daar af hadden verkregen : verbiedende voorts de Alagillraaten toe
tc laten of gedogen, dat iemand van de geene die zy waren admit-
terende om School te houden , eenige boeken zoude mogen doen
ieeren de Chriftelyke religie contrarierende. Dit bevel heeft de Ma-
giftraat van den Hage naauwkturiglyk vvillen opvolgen , makende
ten dien einde in den jaare i6ii (r ) dezc navolgende keure:

,, Alfoo

(^) Gedrukt in't Groot Placcantb. I Dcel^ Col. 114. ^\<J Zie mcde het Plac-

caat en Ordonnantie van de Staten van Zecland op de School-oideningc van den
8. Fcbruarii ifS^. tc vinden /i;^- Col. 309. S^fcqq. als medc van den 20. Junii

1590. 1 1. Dcd, Col 2ic8-

(f ) Deze Keure is by de Magiftraat geamplieert en gerenovccrt den i8- Julii

1671.
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Keurc „ A Lfoo tot kennifle van de Maqiftraat gecomenis, datverfcheyde

°P ''^'
,< l\ ini^ezetencn hun vervorderen Duytl'che , Franlche ofte andere

van'*''" >» Sclioolen te houden, ook byde huyfen de leugtte gaenleeren, fon-

Duit- „ der daer toe behoorljke afte van admiflie van de Magiilraat ver-

fchc,
J, kregen, atteftatie van haar leven vertoont ofte ook bekentenilTe van

fche"of '» religie gedaen te hebben, waerdoor te vrefenis, dat de jonge jeugt

andere „ alhiemjet allcen njet en word geinftrueert naer behooren foo veel
fchoo-

j^ (jg goede feden aengaet, maer ook voor al dikmael onderwjfinge
'" „ gedaen , ftrydende tegen de ware Gereformeerde religie en 't Na-

j, tionael Synode tot Dordrecht gehouden , waerinneoverzulks dyent

)) voorfien te worden, SO O I S'T, dat Schout,Burgemeell:eren en Sche-

„ penen van 's Gravenhage gekeurt , gelktueert en geordonneertlieb-

), ben, keuren, ilatueren en ordonneeren mits defen , dat van nu voor-

», taen nyemant bynnen 's Gravenhage Duytfche , Franfche ofte andere

„ Schoole fal mogen houden ofte ook de goede luyden hare kinderen

„ by de huyfen gaen leren voor en aleer fy iiaer burgerfchap alhyer

)> gewonnen, by de Scholafters geexamineert en ade van permillie

„ van de Magiilraat vercregen fullen hebben. Ordonerende overfulks

), alle fchoolmeefteren en anderen alhyer alrede School houdende ofte

s, by de huyfen gaende leeren binnen x i v dagen na de Publicatie van

„ defe haere namen aen de Magiftr^at aan te brengen op te boetevan

„ fes ponden ten behoeve van den Officier , en interdiftie van hare

„ fchoolhoudinge. Aldus gepubliccert den f. September i6ii.

Dekin- De kinderen , die terpubli:ke Schoole gingen, moeflen met hun-

**^oeften
^^ Leermefters in de St. Jacobs kerk op de hoog en andere tyden het

met Choor en de gezangen afTilleren en de miffen en getyden helpen ce-
hunne lebreren , dog welke plegtigheden naderhand by de Reformatie en

mcdiers
verandering van den uiterlyken Godsdienft tecnemaal zyn afgefchafc

't Choor en vernietigt.

en de Ondcr de Refiores, die in voorige tyden over de groote of Latyn-

affifte-
^^^^ Schoole in den Hage zyn geweert , munt boven andere uit fFi/-

ren. helmiis Giiapbaiis, anders Fiilloniits , {de Folder :, zou men het mogen
IVillem "vcrtalen ) een man niet min vermaard door zyne diepe geleertheid ,

Gna- dan bekend door zyne vroomheid , godvrugtighcid en andere uitfte-
fh^us kende deugden, welke laatile hoedanigheden oorzaak waren, dat hy
1^^,,' in den jaare i^if in groote zwarigheden geraakte, want een byzon-
Rcdtor deren afkeer hebbende van de grove dvvalingen der Roomfche kerke,
van de week hy van 't Pausdom af, Avaar over hy , benevens Cornelius Honiiis

fche'" o^ HoeII J geleerd Rechtsgeleerde en Raadsheer van den Hove van
Schoo- Holland , Jtin de Bakker ^ Paltoor te Woerden , (die alhier in den
'*'• Hage den 15. van Ilerfilmaand des gcmelden jaars aan een paal ver-

vi'orgt en tot afTche verbrand wierd, zynde de ecrlte Martelaar, die

zedert het opftaan van Luther in Holland ter dood gebragt wierd _) en
andere in hegteniile geraakte. En fchoon Jiy na eenigcn tyd zittens

vry quam, verviel hy t'elkcns weer in nieuwc moeielykheden, voor-
namentlyk over het fchry\envan een boekje onder den tirel van Fer-
trooji'mg en Spiegel der Kranken ^ zulks hy om den martel-dood te ont-
gaan, genood/aakt was 't Land tc ruimen (^d ). Hy was in den Ha-

{(l) Brandts Hiftorie der Reformatie ^ L deely 2. ^. 1^1. 91. 95. s>6.
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ge gebobren, en wierd daarom Y?.n Boxhorn {e) onder de geleerde Werd
Hagenaari, geftcld , zegqende dat hy is geweelt Raad van Aelbert , onderde

Markgraaf van Brandenburg (ongerwyfTtlt: na dat hy om de vervol-
"^^^l^^

ging uit het Land^ was gcweeken ; en dat hy een goeden naam en naa^rs'

plaats onder de Komedie-fchrjvers heefc verdient •, om welke rede ^iedeit.

Goudhoeven hem dan ook Itelt in ?yne lyft der geleerde Mannen^
die in Holland, Zeeland en Utrecht gebooren zynde, wegens hunne
uitgegevene boeken en fchriften in de Ilebreeuwfche , Grie.dche en
Latynfche talen, vcrma;ird zyn geweeft. Hy heeft verfcheide fchrif-

ten uitgegeven , die in de Boekzaal der Nederlandfche Schry veren
van A'alerius Andreas en elders, opgetelt ftaan. Onder anderen heeft

hy ook het leven van den gemeldtn 'Joban Fijlorius of Bakker , en
een verdedigfchrift voor den zelven gevangen, in 't licht gegeven.
De eerfte Reclor, dien vvy na de vernieuwingedezer groote ofLa- Mf-

tynfche Schoole genoemt vinden, is geweelt Mr. Wouter TFoutersz ^'^ll*i
van W)k , een man na dien tyd van aanzien en geleertheid , die de- deeerfte

zelve Schoole zedert den jaare 15:42 tot 15-71 , immers voor zoo ver- Reftor

re ons uitegte befcheiden is gebleken, met veel lof heeft waargeno- "^'^^

men en in die qiialiteit bedient. Hy had in den gemelden jaare i5'4X v^inge

"

zyn huis in ^t \v elteinde ten weften de huizinge van den Heere y^^ifoZ' vande

'jan der hiiin , Heer van Sprange , in laater tyd bekent met den naam Schoo-

van \ huib van den fleere vani Valkeniffe , en zulks zoo verre wy kon-

nen afnemen, op den hoek van de Vleerfteeg, waar uit men moet
befluiten, dat de Rector als toen niet in of by de Schoole (gelyk je-

genwcordig ) heeft gewoont , dewyl de Schoole toen ter tyd llond ^^^^^_

in de Scbooljlraat , welke llraat daar door dien naam bequam , heb- tynfche

bende voorheen geheten de Kcrkjtraat en ook de St. Jacobs ftraat. Schoole

De eerile brief , waarin wy de gcmelde ftraat met den naam van
J^°°^"

Schoolfh-aat genoemt vinden, is van den jaare i5'34, welk jaartal by- flond.

na overeenkomt met den tyd der herikllinge van de Schoole; waar
uit gevolgelyk dan te vernioeden is, dat de Schoole aldaar ter zelver

tyd is gebouwt geworden , te meer, dewyl onder de redenen, wel-

ke de Magiltraat tegens het Kapittel bybragt, dat ze het Kapitccl

als toen niet kondc eenige jaarlykze erkenteniile doen , ook deze

was , „ dat ze groote coften en larten jaerlyks hebben zouden moe-

5, ten, zoo om te falarieren den Schoolmeeilers als om te vervallen

5, die jaerlyxzc rcnten gaende uitter fchoolen ter eaiife van timme"

15 ritige van dien. Het huis , waarin de Latynfche Schoole wierd ge-

houden , flond aan de ooftzyde van de meergemelde itraat , vooraan

by de jegenwoordige Vifchmarkt, en is tans het huis van den Apo-
theker Rochits de Bye , welk huis in de oude brieven en befcheiden

daar van zynde doorgaans befchreven werd met deze omftandigheid,

van ouds de Schoole. Ook vind men in een tranfportbrief (/ ) van

het huis , bevoorens toebehoort hebbende aan den Wei Ed. Heere

en Mr. Benjamin Fagcl, Heere van Ter Weer , in zyn leven Raad
D d d d in

(?) Inl'heaf. HoJl. pag. ^55. of 7'oneel van Holland
.,
pag- 341-

If) Gedatecrtden 12. November i f f8 , als mode nog in eencn anderen brief

van den 6. Augufti XVC. zeven en zcllich.
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in dtn Hove van Holland, nu toekomcnde den Heere en Mr. Cor«

mlh[Keether , C:ntfanger van de ordinaris Verponding over deij

Haar, dac hct zelve huis, ftaande aan de zuidzyde van de St. Jacohs-

kerk , 't geen uic de belendingen lolykt een groot erf te hebben gehad,

en df.t al te dien tyde, na alle waarichynelykheid , een Ichoon huisis

gewceft, belent was aan de wejhjde agter met//^ Scbook, zyndeon-

twyp.elyk geen ander als het bovcngemelde huis van den Apotheker

(fe B^e. Waar uit dan klaarlyk te zienis, dat de Schoole voorheen

digt'by de kerk heeft geltaan , \ geen met het hier vooren aange-

wezen gebruik dicr tyden over een komt. Wanneer nu de Haag na

de omkeering van 's Lands bellier , in een veel floriftnter ftaat was

geraakt door den grooten aanwafch der burgercn en inwoonderen
,

en dat ook door het verdryven van de duilternille der onwetenheid

,

de bcgcerte tot kennille en wetenlchappen dagelyks raeer en meer

toenam , waar door vervolgens het getal der leerlingen fleeds zo-

dani'^ vermeerderdc , dat men de oude Schoole wel haaft te klein

zag , zoo belloot de Magiltraat in 't einde van de zelliende of wel

in 't begin der zeventiende eeuw een nieuwe en veel grooter Schoo-

le te ftigten , waar toe men de plaats verkoos daar ze tans nog is ,

Waarze te weten in de ZuiUnglttaat {h}-, welke llraat te dier gelegentheid

"?if is'.*^"
3ls tocn eerll tot eene Ihaat wuerd aangelegt en den naam van di

^
' njeinve Svhooljiriiat bequam.

Hoeda- Het gebouw,vvaar in deSchoolc geliouderi werdjis van buiten van wei-
nigheid j^jg aanzien>en ongetwyffek een overgebleven gedeelte van 't SintAgnie^

bouw^^" f^" konvent, 't geen met zyne belendingen agter tot hier toe ftrekte.

De Redor heeft daar nevens een bequaam woonhuis , voorzien van

verfcheide vertrekken , zelfs om kindercn van buiten by hem te konnen
Verdee- logccren. Van binnen is de voorn. Schoole jegenswoordig verdeeit
^'"^\- in vyf byzondere Schoolen of Clalfen, dienende als graden of trap-

nen. en pen, langs wclke de toenemende leerlingen uit de eene in de ande-
d'ordre rc opklimmcn en alzoo gevordert werden, om te geraken tot de

aidaar
volkomentheid van 't gebruik der hooge Schoole. leder Clallis is

gehou- met een byzonderen naam onderfcheiden , en werd door een by*

den zonderen Leermeefter bedient en geregeert , die hunne onderhoori-
'"^^^' ge difcipulen gehouden zyn te onderwyzen , uit te leggen en verkla-

ren alzulke grond-regelen en boeken , als by den Redor en Scho-
larchen werden geordonneert (/). De opperfte en prefiderende

dezer

{h) DeZe ftraat wcrd by Bor, Befchryving der Neclerl Hift- IX. boek fol. 145,

geftelt onder dc nieuwe Itraatcn , welkc in zyncn tyd in den Hage wierden ge-

maakc Zie mede hier vooren pag- 91-

(«) Warincer oudtyds de wyzen, wclke men in de Latynfche Schoolen dezcr

Provintic plagt te houden, zeer verfchillende waren, en dac elke Re£tor zodanige

boeken dede leeren als hem goeddagt, ftrektc zulks tot merkelyke verwarringe en
veragteringe van de leerlingen, die zoo nu en dan uit de eene flad in de anderc ter

Schoole vverdende gelcid en aidaar ganfch andere boeken en manicren van onder-
wyzinge vindende, gcnootzaakt waren, t'elkens te leeren nieuwe grondregels ;

om wclk ongemak voor te komen , vonden de Staten van Holland in den jaare

i6if . goed eon gcneraale School-ordre over alle de Latynfche Schoolen dezer Pro-

vintic
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dczer Leermeefteren wcrd de Reftor genaamt , en hceft het bewind Regee^

Over alle de ClalTen in 't generaal , hebbende voor zoo veel dc ™^
^

Schoolen aangaat zynen Mcaris of Conredor aan Jiem volgende , en Schoo^
voorcs nog drie anderen onder hen , alle beloont werdende door de 'eo-

Magillraat
;
invoegen dat de ouders hunne kinderen voor een gering

fchoolgeld alhicr de Grieklche en Latynfche taalen konnen laaten Sch«oi-
leeren, bedragende ieder yierendeel jaars de fomme van drie gul- geid.

den.

Wanneer nu na de Reformatie <3e regten van het Kapittel ten Ho-
ve aan de Heeren Staaten gekomen waren , en gevolgelyk mede dat

derSchooIe, zoude men mogen denken, dat haar hd. Groot Mog.
daar ontrent befchikkinge zouden hebben gelieven te maken. By-
zonderlyk, nadien 's Gravenhage als doen was geworden eene zoo
notabele ftede , als in voorige Iloofdftukken gebleken is. Dog wy
hebben onaangezien onze ernitige nafpeuringe dien aangaande niets

kunnen ontdekken. Het geen dan fchynt gelegentheid te hebben ge- Verfchfl

geven , dat over het opper-beftier der Schoole tulTchen den Hove u"^u ^i*

en de Magiftraat verfchil ontltaan is, waar van wy alleenlyk het uir- ende°
einde in dezer voegen hebben ontdekt. Te weten, dat Burgemeef- Magi-

ters van den Hagc bew eerende , dat hen alleen , met uitfluitingc van '^"^'

den Hove Provintiaal , toequam het gezag en beleid over de Latyn- opper-

fche Schoole, en vervolgens „ in den jaare 1618. denReftor hadden bedier

,5 aangezeitj dat hy voortaen hem alleen zoude hebben te bemoeien ^"

5, met de Ondermeefters , omme die zelve aan te nemen , te behou-

55 den en af te zettcn , zulks als hy geraatzaam en tot dicnft van de

55 Sciioole zoude gocdvinden ; en dat zy voortaan niet van meninge
,5 waren nog voor den Redor nog voor den Ondermeefters eenig

55 traftement te geven , alzoo de gelegentheid van hare thefaurie

55 zulks niet langer en konde vcrdragen ; en dat de Reftor hem zou-

5, de moeten behelpen met het fchoolgeld , 't welk hem toegelaten

55 werde van de burgerkinderen , die excys betalen , te nemen van

55 elken fchoolkind (drie) gulden in ""t vierendeel jaars , en dat hy

55 van de kinderen van Suppooften zoo veel zoude nemen als hy

35 zoude konnen bedingen ; en dut dienvolgende de Reftor van de

,, kinderen, wiens ouders Suppooden waren, afvorderde zes gulden

„ in 't vierendeel jaars (k), daar over tuiTchen het Hof en de Ma-
Dddd X giflraat

vintie Staatswyze vaft te flellcn; zynde deze van den i OSobcr idzf, en te vin-

den in 't Groot Placcaatboek 1. Deel, Colom. zyf. „ Willende en ordonnerende

„ dac alle Reftoren en Meellers van Latynfche Schoolen in dcfe Landen in 't for-

„ mercn van hunne claflen, leeren van fondamenten en Authcurcn en 't doen van

,, hunne leflen hen dacrnaer zulien moeten reguleren- Interdict icndc eenen yege-

,, lycken eenige Latynfche Schoolen op andeie ordre tc houden ofandeve fonda-

,, menten ofte Authcuien te leeren op aibitnile coneftie. Dog het fchynt, dat,

niettcgcnflaande dit crnftig bevel en daar by geftelde penalitcit, dcze School-

ordre, in zommige fteden, in ongebruik is gcraakt- Uit de befchryvinge van

Delft pag. f8p. blyJa, dat dezelve ordre ten tyde van den Heer van Bleiswyk

aldaar nog ondcrhouden wierd.

{k) Zie verders 't Bcrigt van den Hove, Bjlagc L. L. ?. loco •, pa%. ifp. e'i

volgende.
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giftraat groote oneenigheden rezen , vvcike eindelyk na vceic mocie-

Ivkhecen wiei\!en beilift , en het Ichoolgdd op een gelyken \oet

va%ef;elt.

Twtemaal dcs jaa;s ( te wceten in den aanvang van de maanden

Februari en Au;.:;ulii) werden by den Kedor en de Scholarchen dc

difcipclen gecxamineert en onderviaagt , en op der zelve vorderin-

ge geciurende 't laailte half jaar agt gegeven. Die bevonden werden

belt G;eleert te hebben, werden een maand daar na met eenige pry-

2en of eergiften vereert, en in de volgende hoogere Ckife gellelt

,

gaancle alzoo \an clalfe tot clalle, tot dat ze komen ter plaatzcdaar

zy van den Rector zclf onderwezen werden. De geene die door alle

de clal'en zyn gepromoveert , doen veeltyds tot affcheid in teken

van liiinne bequaamheid een Oratie in 't openbaar , 't welk in de

Engeliche die te gelyk is de Hoogduitfche kerk , gel'chied. Ka Jiet

doen \ an de Oratien gefchied ook terzelver plaatze de folemniteit

van \ uitdeelen der pryzen , door Jianden van den Redor , die als

dan mcde e.evvoon is een zoort ^an lofrede in de Latynfclie taalc te

voercn. Le pryilrekkende en opgaande uit ieder clalfe doen ook

een koite rede tot dankzeggingo m dezelve taal. Deze eergiften

beftaan (
gelyk in alle de lleden) in uiigclezene boeken, cierlyk ge-

bondcn , van binnen met eenige lof ticeis ter eere en tot aanmoedi-

ging van den Dilcipel , die zig zoo wel gequeten heefc, befchreven,

en by de Curateurs , mitsgaders den Rector ondertekent en buiten

op voorzien met het wapen van 's Gravenhage.

Over deze '"choole zyn vier Scholarchen of Curateurs , die tans

door de ]\[agii raat daar toe werden gecommitteert. Voorheen llel-

de her Kof zoo wel als die v;m den ilage een Curator uit de zynen

over de 1 riviale Schoole (/) ; dog daar over viel in laatere tyden

tulfchen de i;eeren Raden en de Magillraac hevig gefchil (m), fuf-

tinerende de eerile daar toe geregtigt te zyn , om dat 'er meer kin-

deren \an Edelen en Suppoollen als van andere ingezctenen ter

fchoole komen («), en de laatfte dat zy alleen bevoegt was den

Reftor en Schoolmeellers aan te llellen , door dien dezelve by haar

betaalt w ierden. Lindelyk heefc het Ilof daar van afgezien en het

ganich bewind over de Schoole aan de Magiftraat gelaten , onder

bcding dat zy zorg zoude dragen dat de Schoole altyd van bequaa-

me perzoonen wierde voorzien ; zulks dat de Magillraat zedert tot

nu toe daar v;an in een vredige bezictinge is gebleven.

Gelyk

(/) Wanncermen in 'tjaar if91 befloten hadde , om den Rcftor van Oude-

water alhier tc beroepcn , wicrd de Raadsheer Crcmhout wcgens het Hof, en drie

uit de Magilbaat daar toe gecommitteert , hoewcl viugtcloos. Zie Refolutie-

boek van den Hove gequoteert C. fol. 241. In den jaare 1604 ilclde het Hof een

uit de zyncn tot Curator over de Schoole. Rcfolut. 25. November 1604 j als me-

de nog een in 1622. Refolutie 2. Mci 1622.

{m) TSit Refol. van den Hove van den 4. en 30. Novemb. 1617 ; 7. 8. p. if
en 19. Fcbruarii 1618 •, te vinden in 't Regiftcr van de Refolutiai van den Hove,
beginncnde den 1 1. Junii 1 617 en eindigende den 17. December i62f, gequoteert

Q- fol- 16. verfoi^- 23. 50. enz-

(«) Zie verders het mecrgemelde Berigr pa^- 48. 49. en Bylage KK- z- loc$-
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Gelyk nu alles wat tot de opvoedinge en onderwys van kinderert

ftrekt , altoos gerekent is eene zaak van 't uitcrlle gewigt, zoo heb-

ben 00k de Regeerders der Steden altoos zelfs het ooge op de La-

tynfche Schoolen willen houdcn, en niet beneden zig geagt uit hun-

ne Collcgien de Scholarchen tot die zorge te deputeren. 't Gecn
00k by de Ed. Agtb. Magiitraat alzoo van over lange tyden , vermoe-
delyk altoos , in gebruik is geweeil ; te wctcn zodanig dat het getal

der vier Scholarchen beilaat uit drie Heeren uit de Magiiirature ,

en uic den oudften Fredikant in der tyd. Voor het jegenwoordige

is die zorge bevolen aan de Heeren Mr. Gysbert van Khij'chot , Pre-

fident Burgemeelter , Mr. Adriaan van Spkrmxhoek , oud-Burge-

meeiler , Mr. WiUem van Affenddit , Burgemeefter , en aan Ds.

Mauritius Grommd.

Nameti
dcrje-

gen-

woordi-

geCura-

Dddd 3 XX. HOOFT-
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XX. HOOFTSTUK.
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Hoeda-
nigheid

van't

gebouw.

Verhandclinge van de Anatomic of Ontked-kamer ter oeffemnge van

de Chirin^gyns. Hoedanigheid van V geboww en gejleltenijije van bet

Tteatrinn Anatomicum. Geraamtens. Boekerje. Hoe dit Broe-

derfcbap bejlaat en wat vereifcht werd, eer iemarul in V zelve kan

aangenomen iverden. Ten iviens overjiaan iM examen gejcbied. JVet-

ten en Voorregten. He openbaare lejjen door vuien voorbeen aldaar

gedaan ivierden. Baar toe in den jaarc 1668 een vajien Lecraar

aangejteh met den titel vanFrojeJJor Anatomico-Cbirmgicus. Naam-
Ijjte dcr geenen die bet zxlve ampt zedert tot nil bedient bcbben.

De ANATOMIE of ONTLEED-KAMER.

t de Schoolen als het queekhof der geleerden , ge-

lyk wy hier vooren hebben aangemerkt , gaan wy
over tot de Anatomie oWntleed-kamer ter oeffenin-

ge van de Cbiriirgyns. Het gebouw , 't welk aaii

de zuidzyde van de St. Jacobs-kerk ten weften van
de kapel van de Heeren van AlFendelft llaat , is

klein en heeft van buiten byna niets dat aanmer-

Boven den ingang ziet men een blaauwen fteen ,kenswaardig is.

Jiebbende tot opfchiift

COLLEGIUM ANATOMICO-CHIRURGICUM,

en daar nevens een brandende wierook

met deze daarby gevoegde woorden :

vaas met doodsbeenderen

,

UNA VIA;

Inftru-

menc-
kaOeii

ten be-

hoeve
van 't

6ilde.

dat is, wy alle moeten een en den zelven wcg, of cm de woorden
van den Ileiligen Schryver aan de Hebrecn ( <z ) tc gebruiken , bet is

den menjcbe ecnmaal gezet te Jierven ; alle 't welke te kennen geeft

de fnelheid en broosheid van 's menfchcn leven. Ook heeft het zel-

vc huis van binncn weinig byzonders , bcllaande flegts uit twee of
drie vertrekken. 't Eerlte zoo als men van buiten inkomt , aan de
flinkerhand , is de vergader-kamer van dc Regenten van 'c Cosmi en
Damiani broederfchap of Chirurg}^ns-gilde. Ter wederzyde van den
Schoorfteen hangt aldaar een glazen-kas , voorzien met allerlei in-

ftrumenten ten aienfte van de Chirurgyns , die dezelve van node
mogten hebben. En op dat dezelve kas altyd in ftaat zoude biyven

,

is

(<») Kap. IX. y. 27.
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is by het 63 artikel van den nieuwen Gildebrief van den jaare 1701
wel expreflelyk vaftgeiklt , dat „ een Chirurgyn alhier tot eenige

5, pjblyke bedieninge van Stad, Land, publyke Collegie of Gods-
j, huyzcn geavanceert werdende daar voor tot aankoop vail inftru-

5, mcnten in de kas op het Theatrum Anatomicum zal betalen de
3, fomma van vyf gulden. En voorts by het 73. artikel, dat alle de-

„ zelve inltrumenten tot luyfter en cieraad van het Theatrum Ana-
5, tomicum lucceiFivelyk zuUen verzorgt werden, uit de inkomften

5, van 't voorfz. Gilde , 't welk nergens anders toe befteed zal wer-

3, den als ten voorfz. einde.

Koven deze kamer is het Theatrum Anatomicum , daar niet alleen .^^^

de weekelykze leiTen werden gedaan, maar ook nu en dan een fub- _^_
jeft van een menfchelyk hchaam openbaarlyk werd ontleed , om alle itrekt

Genees- en Heel-meelters dezer flede , en ook de geene die zig in ^o" ^ei

die konft tragten te oeffenen, door een zienlyke demonftratie duide- !°dUo-
lyke kenniO'e van 's menfchen lichaam te doen hebben. De plaats,daar rie van

dit gefchied 3 is niet groot , dog egter het Theatrum zodanig ge- (lekireri

fchikt , dat een ieder na rang en quahteit daar binnen l^equaame zit- joq^?'
ting kan hebben; zynde het i heatrum cirkels-wyze , met drie tranf- piaats

fen of oingangen agter den anderen omlopende 3 en na een behoor- van

lyke proportie hoger en hoger opgaande , invoegen d'een boven d'an-
^in"e

^"

dere verheven zynde , de agterfte van de voorlle in het aanfchouweri
y^Q^i^.

niet verhindert werd : In het benedenfte perk of rondte is een om- nigheid

draaiende tafel, waar aan de Profellor Anatomicus alleen zyne plaat- van'c

ze heeft. Ieder cirkel heeft zyne byzondere infcriptie , aanwyzende ^^'^e en

elk zyne onderfcheide zitting. De eene helft van de eerlle rondte deUngc

ter regter hand ingaande , is voor de Heeren van de Magiltraat van der ^it-

's Gravenhage en voor andere gtquahficeerde perzoonen , en de we- P'^^^*

derhelfte ter flinker hand voor de Profeilbren ( indien 'er eenige ^^"'

mogten konien) als mede voor de Stads Dodoren en in der tyd re-

geerendeDeken en Hooftmannen. Van de tweede rondte der zitplaat-

zen is de eene helft voor de Doftoren in de Medecynen en andere

perzoonen van qualiteit en de andere helfte daar tegens over voor

de Meefters Chirurgyns. Van de derde rondte is de eene helfte te

Aveten de regterzyde voor de Meefters Chn-urgyns en de flinkerzyde

als mede alle de verdere nog refterende plaatzen voor de Chirurgyns-

knegts en andere aanfchouwers en toehoorders,

Op het hordes, zoo arts men de trap van beneden opkomt, dm Ge-

na het Theatrum te gaan , ziet men eenige weinige Sceleta of ge- "'^'""

raamten van menfchen en daar onder de befaamde Juffrouw Suykers,
'^""

weleer door den FrofelFor Johan Stalpart van der IFkle opgezet

,

als mede het geraamte van eenen Lamoreu , door den Profeilbr Re-

fverlm'/i -, zeer kunltig, wegens de mismaaktheid eeniger leden,t'za-

men gevoegt ; en ook in een glaze kasje nog eenige ontydig geboo-

re kindertiens, enz.

Aan de regterhand ten ooften is een kamertie , daar de bibhoteek De
of boekery is, ftaande in een cierlyke kas, en behelzende de voor- Boek-

naame boeken in de Medecynen , Anatomie en Chirurgie , voor 't ^'""°

grootfte gedeelte over weinige jaren door den Heer Johaii Cocq ,

in zyn leven vermaard Dodor Medecinse alhier, aan het Theatrum
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gelcgatecrt tot gemeen gebruik voor den geenc die tot de Chiruruie

of ihcatrum Anatomicum betrekkinge hebben , zoo nogtans dac

die een boek daar uit leent , zyne hand daar voor moet tekenen
,

met b( lofte van hct zelve binnen den geltelden tyd te rug tc zuUen

brengc n.
* Dit JBroederfchap of Chirurgyns-giide werd geregeert door een

Deken en drie Hooftluiden, en de geene die zig onder dit Gilde

wil bfgeven en als Lhirurgyn of Heelmeefter alhier in den Hage die

konfiwil oeflenen , mott alvoorens op het Theatrum Anatomicum

zyne p-oef en ex amen doen ten ovediaan van een gedeputeerden uit

de Mrgiftraat, als mede van de Stads-Dodoren, den Profellbr Ana-

tomicus, Deken en Hooftluiden, mitsgaders alie de oud-Dekens, en

daartoe een Diploma van zyn meefterichap verkregen hebben. Dog
een Cljirurgyn elders zyne proef behoorlyk gedaan hebbende en

willenc'e zig binnen deze ftede ter exercitie van die konft ter neder

zetten , is gehouden daar toe van Hccren Burgemeelteren I'peciaal

confent en admillie te verzoeken, en ten behoeve van 't Glide voor

zyn inl omen betalen zoo veel als by de zelvelieeren werd geordon-

neert , ingevolge van 't 54 artikel van den meergemelden Gildebi ief.

Ook z}n alle mcelters Chirurgyns alhier pradiferende gehouden ten

behoeve van 't zelve Gilde jaarlyks in handen van Deken en Hooft-

luiden tot eenen jaarpenning te betalen de zomme van vier en t'fef-

tig iUiivers , waar van alleen bevryt zyn de dienende Deken en

Hooftmannen.

Dit Gilde of Broederfchap h:eft ook zyne byzondere wetten en

voorrcgten, onder welke wel dc voornaami'te zyn ; dat geen Apo-
tht'ktr alhier vermag, iets te ondcrwincien 'c geen de Ciiirurgie is

raivcnde, als mede lets te doen aan eenige gequetile cn zieke pcr-

zoontn nog ook geen licliaam openen om te balzemen. Dat geen

Operateur van buiten inkomende iets zai mogen ondernemen zonder

daar toe alvorens admiilie te hebben bckomen of eenige operatie

ji doen als ter prefentie van een Stads- Dodor, mitsgaders Deken of

}t Hooftman by den patient te kiezen : Dat hy gehouden is alleen te

,) pradifertn in 't geene waar coe Jiy fpeciaal is geadmitteert, en bin-

nen den Hage wonende te contribueren jaarlyks 15. gulden ten

A oordcle van t gilde. Dat mede geene Quakfalvers en diergelyke

zullen mogen voorftaan dan op jaarlykfche en maandaagfclie week-
marktcn , waar voor zy als dan zullen moeten betalen tien fluivers

daags. Ook vermogen fy geen biljctten uit te geven of andere te-

kenen voor doen , dan na dat zy met de Overluiden zyn geaccor-

„ deert. Tegensalle welke contraventeurs Jiet gilde by de Magillraat

verleenc is parate executie.

Ten dienllc van den geene die zig in de konft van de Chirurgie

wilden oefFenen , wierde in den beginne door de twee oudfte Stads-

Doftoren wcekelyks op de Anatomic - kamer een Chirurgicale lefle

gedaan ; ten aanhooren van welke de Meellers Chirurgyns met hunne
leerlingcn en knegts gehouden waren op den daar toe gcllelden dag
aldaar te verfchyncn ; maar dewyl deze zoo goede en nutte inltellin-

ge metter tyd wierde veronagtzaamt, en dat ook in veele zaken het

riieatrum Anatomicum mitsgaders het Gilde betreffende een merkc-

n
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lyk verval was gekotnen , zoo vonden de Heeren van de Societeit in

den jare 1668. goed, om ten dienlle van 't gemeen alhier te hebben
een wel geltelt Chirurgyns-Gilde en in 't zclve perzoonen tot Mee-
Itcrs gevorderc, de gronden van zoo een noodzakelyk en gewigtig

ampt \^'el verltaande, een vaften Leeraar aan te Ikllen met den naara

van ProfelFor Anatomicus ( een eertitel meer eigen aan die van llluftre

of iiocge Schoolen) die niet alleen nu en dan zoude moeten verrigttn

eene publieK.e Anatomilche adminiftratie en demonftratie van eens

menfchen lichaam , ten einde zoo wel de aankomende leerlingen als

ook zelfs de jon^H-aangekomene Meefters, door behulp van die in-

fpeflie en aanwyzinge zouden mogen krygen een wille en valte plaat-

zelyke kenniiVe der gebeenten, valte fpieren, ingewanden en andere

verdere deelen , ook derzelver fatzoenering , zamenvoeging, vereeni-

ging, correfpondentie, gebruik, werKingen en verdere eigenfchappen

tot voorkunde van een v^^elbereide Chirurgifche handelinge der zel-

ve ; rnaar ook eens weeks zoude doen een openbaare lelT'e zoo in de
Anatomic als in de pradyke van de Chirurgie.

De eerite die tot dit zoo nodig en heilzaam werk wierde aangezogt "^uk

en wegens zyne uitmuntende beJiandelinge in 't fluk van de Anato- '^'"'m^^

mie en groote ge!eertheid wierd verkoren, was de Ileer JOHAN 1f"^r

STALFERT VAN DER WIELE, Doftor in de Medecy- eerUe

nen aihier. Hem wierd terzelver tyd by maniere van voorzieninge J^rofef-

(provifie) ook overhandigt de navolgende Intlruftie, om zig daar na
[omtco^.

zoo in 't Anatomiferen als in 't doen van lefTen te konnen reguleren. cwrur-
gicus.

an

Provi-

ficnele

tie.

PROVISIONELE INSTRUCTIE.
byde Heeren van de Societeit gemaakt en behandigt aan i»i^r"'^

Johd}i Stalpert "van der [{^'tely Medicin^e Dodor, om-
nie te zyn ProfelTor Anatomico- Chirurgicus alhier in

den Hage ende by denzelven geobferveert te werden zoo

in 't Anatomileren ais het doen van Anacomifche en Chi-

rurgilche lelTen m ^Iheatro udnatomico in den Hage.

i.

,, In den eerftenzal devoorgem. ProfelTor Anatomico- Chirurgicus

„ eens ter weeke , te weten des donderdags na de middag ten twee

^ „ uuren doen een publyke Jefle.

ii.

»„ Endc den aanvang derzelve lefTen nemen van de Anatomie, als

„ zynde een fondament, ommedaarna tot de Chirurgicale lefTen over

iy te gaan en die tot de praftyke te brengen.

III.

„ Zal mede de Anatomie van 't begin tot het einde hebben te ver*

Eeee ,> vol-
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„ volgen , aanvang nemende met de Ofteologia en zoo verders gaande

„ tot de Muologia otte befchryvinge der fpieren.

IV.

„ De voorn: Profeffor Anatomico-Chirurgicus zal gehouden zyn

„ genoegzaame devoiren aan te wendcn, omme jaarlyks twee iubjec-

„ ta Anatomica, te weten een mans en een Vrouws-fubjeft te beko-

„ men , daar toe requirerende des noods de behulpige hand van de

„ Heercn van de Socieceit, 't Hof en Magiltraat van den Hage na

,, gelegentheicl van /aken.

V.

„ Zal voorts ter gelcgener tyd met hulpe van den Deken ende

„ Hoofcmrinnen van 't Chirurgyns Gilde in een voegen zoo veel fce-

„ leta als hem dunkc van noden te zyn tot de Chirurgyns-kamer, op
„ dat defelve kamer in fatlbcn werde gebragt en gehouden.

VI.

„ De meergemelde ProfeflTor Anatomico-Chirurgicus zal vermo-

„ gen na de publyke demonilratie van de fubjefta ^natomica , als

,, wanneer uit dezelve geen dienft meer en kan werden getrokken ,

)• uit ehde van dezelve lichaamen na hem te nemen 't gunt tot on-

„ derzoekinge van dc Anatomic dienen kan, en zyn befte doen, om-
>, me te ondcrvinden of de lichaamen niet zodanig zoude konnen
„ werden gebalzemt , dat men in tyde en wyle des noods zynde zon-

), der fubjed uit de geballemde lichaamen de dcmonftratie zoude kon-

„ nen doen.

VII.

), Ten leften zal de voorn. ProfelTor goede zorge dragen ten ein-

„ de niemant zondcr zyne kennide en expres conlent van de Anato-
„ mie -kamer ietwes iialen ofte leenen > op dat geen fceleta defed ge-

„ maakt werden.

,« Aldus gedaan ter vergaderingc van de Heeren gecommitteerdc
„ von de Societeit in 'sGravcnhage den 2. Novemb. 1668.

En was ondertekent

,

J. COENEN.

DeChi- Dc Magidraat , op dat in 't vervolg deze goede inftellinge doorde
rurgyns traagi.eid en nalatighcid van de Meeilers Chirurgyns en Jiunne leerlin-

nckhms ^^" "'""'^ ^^ ^^^^ 7.oude vcrw aarlooll en veronagzaamt werden , en om-
dc pu- ^^ po veel in haar was daar tegens

,
te voorzien , wilde by een

biykc fpeciale ade van den zo. September deszelven jaars , „ dat alle
kiien tc „ Mcellers Chirurgyns gcJiouden fouden zyn hen te laten vinden op

„ bet
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„ het Theatrum Anatomicum, om aldaar aan te Jiooren de Anato-

„ mifche. en Chirurgicale leflen by den Profellbr te doen, en dat des^

„ Donderdags de klokketwee uuren, op ecn boete van drie ftuivers*

„ voor de geene die na twee uuren komt , en van fes Ituivers , voor

„ de geene die abfenteert. Ende op dat te beter zoude blyken , w ie

ten dede of in 't geheel daar in nalatig is geweelt, zoo hecft men n:i-

derJiand in de vergaderpfaats van de Regenten gehangen ecn cicrlyk

bordtje of naamrol van alle de Meeiters L.hirurgyns onder het gilde

beJioorende , „ waar op ieder Meeller , toe de lelle komende , ge-

}, houden is, voor dat de klokke quartier na twee geflagcn is , zy~

J, nen naam uit te halen , tot een teken dat hy aldaar prefcnt is ge-

„ weelt, op de boete van drie ftuivers t'elkcns hier toe te laat komen-
„ de , te verbeuren ; werdende voorcs dc kamer met het flag van het

quartier gefloten. Maar dewyl zommige dc gewoonte iiadden van
voor 't eindigen van de les uit te gaan , ,, vonden Schouc, Burge-

„ meellereU) ScJiepenen en Regeerders van 's Gravenhage goed by

„ forme van interpretatie re ordonneren, dat niet alleen de voorfz

„ boete van fes ituivcrs zal werden verbeurt by die geene, die zig in

>, 't geheel uit dezeive leflen zal komen te abfenteren , maar dat ook

„ gclyke boete fal m erden verbeurt by die geene, die zig eerll in de

„ gemelde lelTen htbbende laten vinden , dezeive verlaten eer die

), zyn geeindigt , te betalen en tc appliceren , als in de voorfz amplia-

„ tie. Aldus gedaan tcr Camere van Burgemeefteren den 3. Janua-

„ rii 1678.

Met w at lof de voorn. Heer Stalpcrt dit ampt heefc bekleed, kan

,

om geen andere getuigenillc by te brengen, klaar genoeg gezien wer-
den uit de volgende refolutie van de evengemelde Socicteit.

'T>in 3. T>ece7nber 1669.

I

IS b}'' den Raadsheer Riccen verhaelt , dat verfcheide malen had-

de vernomen uit perioonen van aanzien , als mede uit eenige

Doftoren en Chirurgyns, dat Doftor Johan Stalpcrt vander TVijely

Profeflbr Anatomicus van de Societeit alhier , met een uitmunten-

de adres dAnatomie ontrent de fubjeda Anatomica was exerceren-

de , ende met vcele gelcerdheid en naarlligheid de gercquireerde

demonllratie daarontrent en voorts weekelyke leften was doendc i

dat mede de opgemelde perfoonen waren oordeelende , by aldien

men den voorn. Profellor met geen meerder realiteit ontmoete, het

te geloven was , dat zyn Ed. tot een andere plaatfe eerlange tliaar-

der leedvvezen zoude werden beroepen -, W'^eshalven leide de wel-

gem. Raetsheer in delibcratie, of niet bchoorlyk en oirbaarlyk zou-

de wefen , dat het honorarium van den ^ oorn. Profeflbr naer re-

„ delykheid werde vermeerdert. WAAR OP wefende gedelibe-

5, reert , is by ecnparigheid goedgcvonden en verftaan , dat het hono-

„ rarium den voorfz Profeflbr wcgens de F.d, Mog. Hceren van de

,, Societeit tocgelegt , zal werden verdubbelr , zulks dat het zclve

J, mits dezen van twee Jiondert guldens jaarlyks , is verhoogt tot vier

,« hondert guldens jaarlyks, te rekcnen vandeneerilenDecemb. XVIO
)) negen en feltig in te gaan.
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Dc voorn. JOn AN STALPERT, na dat hy dan den tyd van

ontrcrt 15 jaarcn dit ampt met veel luiiler hadde waargcnomen , ftierf

den 26. A4ei 1685 , en had tot navolger

ARENT BOSCH, zoo als uit de volgende refolutie van de So-

ceiteit blykt „ Dcii 3 Jiuiii 1683. is gelezen de requelte van de geza-

mcntlyke Chirurgyns en het gilde van dien, verzoekende, d.it in

plaatze van wylen Dr. Johan ^.talpert van der Wide, Y)v./irent

Bojch als Proteilbr Anatomicus mogte werden geeligeert en aange-

gclleltj Waer op gedelibereert zynde, is, in acnting genomen we-

zer.de de bekende experientie en bequaamheid van den voorn. Dr.

u4rent Bojc-b) den fclvcn Bojcb tot Profellbr Anatomicus aaogeftelt,

zoo als aangeftclt word micls dezen, en dat op een wedde vanxSo

ponden ; des fullen de relpedive weddens van 6c ponden , gecon-

cedcert aan de Dodloren Liebergen en Cornelis Stalpert van der

JFiele, by affterven van dezelve, de voorlz wedde hem Dr. Bojch

toegelegt, accrelccrtn, als wannecr dezelve zal genictenhet trade-

ment van 400 pond. , daar toe van ouds geftelt ; zynde w yders de

Dodoren Birk Liebergen , van frouiv tn Bnintjijn verzogt, om
een concept Inftrut^tie te formeren en opftellen, continerende 'tgunt

ten dicnfte van de Chirurgie zal werden gerequireert en vereiicht.

Hy deed kort daar aan weder afftand, en zyne plaats wierd al den

2z Julii van 't zelve jaar vervult door

ANTHONI NUK, Medecinae Dodlor en Profeflbr Anatoni^
tot Delft ; een man van geen mindere bequaamheid en geleertheid

,

als geweell was de meergemeldc 'Johan Stalpert , zulks dat iiy in den
jaare 1087 als Profeflbr Anatomicus ter hooge Schoole binnen Leiden

wierd berocpen. In deszelfs plaats wierd in 't begin van 't volgende

jaar {a) alhier aangelielt

GOVERT BIDLO. Deze is wegenszyneuirgegevenefcliriften

en boeken in de Ontleedkunde als anders al te wel bekend , om hier

veel van zynen lof te melden. Zyne groote en uitmuntende begaaft-

heid in 't ftuk van de Anatomic, was oorzake, dat hy binnen korten
tyd insgelyks van hier tot Leiden wierd gevordert , alwaar hy veele

jaaren het ampt van Profeflbr Anatomicus heeft bedient. Hem' fucce-

deerde

MAURICIUS REVERHORST, die zedert den jare 1(^94

tot zynen Iterfdag als Profeflbr Anatomico-Chirurgicus het Thea-
trum alhier met veel vlyt en naarftighcid heeft geaflifleert. In 1712
dezer wcrreld overleden zynde, wierd kort daaraan tot zynen op\ol-

ger vcrkoren

THOMAS SCHWENKE, die thans met veel rocm dezelve

plaats beklecd.

(fl) By refolutie van den 14. Januarii 1688.

XXI, IIOOl T-
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XXL HOOFTSTUK.
BefchryDhige L 'caii de Vleefch-hal

;
gifte van dezelve aan dcu Hagt.

In den jaare 1 5-44 eeii buis by de Magijiraat daar toe aangekogt.
VH boevee/ bankeu dezc balk heftond. AfzonderI)ke flecfch -flalien

1-oor die van den Hove en Suppoq/len in de Voorpoorte. IVanncer
die van daar zyn gentimt. De kapel van V St. Nikolaas Gajibitis

in den jaare 161^ gekogt en tot een Vleejcb-balgemaakt. Rearen en
Ordomiantien op de neesboiiivers, zoo'die in de balle biinne banken
hebben ah die voorbeen van biiiten op de Marktdagen komende, in V
opcnbaar met Fleejcb te koopjionden. 11. Fan de Laken-hal , van
ouds bet nvolle Wanthuis. JVaar gejiaan beeft. Biiiten bet zelve

viogt gcen laken uitgefneden werden. De Lakendraperie
:, in voorige

tyden albi£r zeer florifant , was de boof'tneering van den Hage. Keu-
ren en Ordonnanticn dienaangaande. Plegtige verkiezinge derWaar-
dynsy by ivkn , en waarin bun ampt be/iond. Wat zourt van laken

albier hereid -icierd. Deze )ieeringe is naderband van tyd tot tyd
verloopn^i en de oorzaken daar van. III. Van bet Groot'Boterhuis;

nvanneer geftigt en boedanigbeid van Y geboim. Loj van de boter

albier doorgaans , en in grouten overvloed te koop gebragt werdende.
Ongenuerie toeloop van koopers. IF. Fan deWn^g; ivaar voorbeen

geftaan beeft en aan ivien bet regt ouii'lings toeqiiam. Het Colle-

gium Pharmaceuticum o/Z>rofrt'^7/i7)tfp der /ipotbpkers met derzel-

ver kamer, zjnde boven het voorengemelde Boterlniis en IFaag^ be-

fchreven. J'tin het klein 0/ Itukken J^ocer-huis FI. Fan het
"Kooren-huis. Uoedanigheid van V geboim. Waar voorbeen de
Koorenmarkt phigt te ivezen. Ferhandeling van het Konflgenoot-
Ichap van Pidura , hebbendc zyue vertrekken boven bet Koorenbius>

Uit ivat Ledcn het bejtaat. Deizelfs voorregten en rcgering.

DE VLEESCH-HAL.
An de fmdien en wetenfchappen zullen wy voort- vieefch-
gaan tot zodanige gebouwen , die in 't opcnbaar hai.

gelchikt zyn tot koopmanfchapnen en hande-
lingen , dienende tot onderhoud van 's men-
fchen leven, onder welke in oudcrdom M'el eerll wd-
te voorfchyn komt de Fleejcb- balle , vvclkers km regt

regt en inkomcn wel ecr mede aan de Graa- '" '"'^°-

ven hebijende behoort
', Hertog Aalbert van Beyeren Ijy Hand- "^^L^^l

veil van den tienden September 1400 , onder andere voordee- Ika^^"
len aan die van den Hage heeft gegeven , en hen daar raedc in de- ^^f^^f

zer voegen begiin!ti-t': „ kern ioe hebben wy gegeven onien
J^*"""'"

,, Rueren en Luden in den Oilt-ambocht van der Ilage voirfz. gefe-
^"'

„ ten alle rentcn
, profyt en oirbair die comcn en verfchinen iullen

Eeee % van
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„ van der Vleefcli-lulle in der Hage die jaii die Leir^'e die Goud-

^a'^'^c „ fmit plach tc hcbben, in lulker manicren, wair dat laeke dat onfe

Viecfch „ inwooncndc Luden binnen der Hage oirbairlic en profitelic docht

haiaan ^^ die hallc te hoiiden, allbe als zy by Jans Leuiven tiden gehoudeii

•^c""'"
„ is, foe foude dair of gaen tot ons Dorps behoif fiilke nuticip ,

*^"

„ renten en profyt als dair of qiiame ; Wair oic dat fake dat voir

>, den gemeenen oivbaer oirbacrlyker en profytelyker gcvondeu

„ worde bi onfen Gerechte dat nu tcr tyd is of namaels Mefen fal ,

„ dat die halle en dat VIeifchuys niet en ware, foe foude een yege-

„ lie Vleilchouwer vleifch houwen en verkoopen mogen tot linen

„ loeflen profyt en oirbair als voir Jans Leuvoen tiden geweeft heeft.

Welke gifte Hertog IVilkm by 't meergemelde Privilegie van den 6

November 1407, aan den Haag verleent , nog nader heeft bekrag-

tigt. Of nu die van den Hage zqderc deze gitte een halle of vleefch-

huis hebben gehad, en vvaar die gcftaan heeft , dan of de \ leefch-

houwers het vleefch aan hunne huizen hebben uitgevent en verkogt.

In den g^'v^ ^^^1 by 't gemeldc Privilegie mede was vergunt , hebben wy
jaare niet konnen ontdekken , maar vvel dat de Magiltraat in den jaare

^J44by isw hebbende aangekogt zekcre huizinge, gelegen op de oollhoek

KUhaat
^^^^ '-^ Hoogltraat , altans voor 't meeite gedeelte bewoont vverden-

zckere de by den boekverkooper Ellinkhitife , tlezelvc tot een nieuwe Vleefch-
iniaiii-

j^^^i heeft doen bequaam maken. Dog dewyl de voorfz. Regeerders

^Icg^- ^oo tot voldoeninge van den inkoop als verderen opbouw van deze

kogc. halle geen genoegzaame penningcn hadden , en ook niet in ftaat wa-

ren om de jaarlykfche beden en fubventien aan den Graaf te vol-

doen, vermits de groote armoede en verval van den Hage , verzog-

ten zy by een fmeekfchrift, om op \ lichaam van den Hage en 't

inkomen van tleze nieuwe halle te mogcn verkoopen eenige lyfren-

ten , 't geen Keizer Karel^ als Graave van Holland , hen ter zom-
ma van duizcnd gulden kapitaal by dit navolgende Odrooi gunttelyk

accordcerde:

omo°p"t » TTAERLE by der Gratie Gods 6^6-. Wy hebben ontfaen die

corpus J, j\. ootmoedige Supplicatie van onfen wel beminden die Bailliu,
van den „ Scliout endc Gcrechtc van den Hage, inhoudende hoe dat't voorfz

'thK" " ^ov\) ende Vlccke van den Hage endc dlngefetyien van dyen
men van jj over niecnige jaeien veel fcherpe jaercn zoo matter menigvuldigc
denieii-

^^ oorlogen ende ook invafie en overval van den voorfz. Mecke ,

^^te"*'" •>•> ^y ^'^'^ Geldeifchen gedaen , geheel verarmpt fyn j dat mede die

mogen „ neerin^e van de 1)raperiey V -Ji^elk die principaelfie neeringe aldaer plach
verkoo-

^^ fg ^ivw , daer dte ingefetenen hen tnede geneerden ^ by nae geheel te met

lOM.g!. " ^^' dat oock mede die voorfz ingefetenen overmits die menigful-
capc. 35 dige laden van onfen beden ende Subventien, dye fy Supplianten
aaniyt-

j, moeten dragen ende opbrengen, zoe by leninge als capitaele im-

enbe" " poi'i'^ie ^^fo^ verarmpt en gedepopuleert fyn y dat daer geen ofte zeer litt-

veQi- 35 tel perfoonen fyn gebleven , die henyet vermogen , immers fyn eenige
ging^Jer

,5 dagelyx hem metter woone noch uytten voorfz Vlecke van den

?ehalfc" " ^^'^Se tranfporterende , zulcx dat dye gemeenten van onfer Vlecke
door 3, van den Hage nyet mogelycken langer en is die lailen van den

1, voorfz
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}, vOOfiz VIecke te clragen , aenfchouw mede genomen, iiat verre V Hertog

3, meejtendeeL van denStippooJten van dejen onfentiove van Hollant met- ^'"^'"^

5, ten Suppliantin nyet en contribueren., noch in centre excyfen ofte andere "^^..

5, /ajien en gelden ; cnde ten einde vvy te bet verftaen en de weeten
5, rnogen, de fobere ftaeten van de voorfz VIecke van den Hageen-
5, de die diminutie en verganckelykheyt van dyen, foe es waerach-
5, tig, dat de wyn en bier excys die in den jaere veertich ende daer

5, te vOor'en gegouden heeft x l i ofte x l 1 1 iiondert Carolus guldens

3, of daer ontrent , 'c vooiieden jaer xliii niet en Jieeft mogen
„ gelden xxix Jiondert Carolus guldens, zulx dat de buppliantcn

5, metten voorfz incompite van den excyfe nyet vcrvallen noch be-

„ taelen en mogen heurliiider portie van onfe ordinaris bedcn ende
„ die ordinaris lalten van den Ilage; hebben hier enboven die Sup-

,a plianten tot gemeen welvaert van den Hagc gekoft zckcre huyim-

„ ge , ftaende an de markt zeer propys ende bequaem , om dacr te

„ mogen maecken een Vleifch-Ilalle, daer toe fy luyden by Hooger
3, memorien Wilkm^ Paltsgrave op ten Rhyn , Hertoge in Beye-

55 ren , Grave van Hollant , over meenige jaeren odtroy geobti-

55 neert hebben 5 daer of d'extrad van vvoorde te woorde hier na

5, volgt :

„ Extraft gemaekt uyt zeke're opene brieven van Odroye ende

,5 Hantvelle by WILLEM by der genade Gods Palensgraeve op

5, ten Rhyn, Hertoge in Eeyeren, Graeve van Henegouwcn, van

55 Hollant , vail Zeelant &:c. verleent den Dorpe van den Hage
,

„ uythangende bezegelt met een groot zegel van groen wallche in

5, dubbelendc ftaerde , beginnende als boven &c. , ende eynden-

„ de , gegeven tot Schoonhoven den fellen dach in Noverabri

5, in 't jaer ons Heeren duifcnt vier hondert en feven. Ende ge-

„ tekent,

Theodoricus Potter.

5, Item fallen onfe goede luyden voorfz tot eeuwigen dage hebben
5, en vryelyk gebruykcn alle nuclchap, prouRyte en renten dier com-
5, men, vervallen ende verfchynen fallen mogen van excyie, vleyfch-

5, halle, vifchmarckte , kraene ende desgelyx, tot oorbaerheyt ons

5, gemecne Dorps ende Ambochts voorfz , fonder ons of yemant van
5, onlen w^<^t des te bewinden. 't \'oorf/, geextraheerde articulc

,, ftaande omtrent ten middewege van de originaele Brieve mitte

,, felve originaele brieven gecollationeert fynde , is bevondcn ac-

,, corderende op den xxj^". dach Juni anno XV^. vier en veertich,

, , by my , ondergeteykent

,

P L U M E O N.

5, Ende alfoe die Supplianten de voirfz. laften nyet mogelyk en es

„ langer op te brengen , ende dat fy de gemeenten nyet en mogen
,, by eenige impolitic capitael belailen, alfoe die ingei'etenen te feer

„ verarmpt fyn , ende dat felfde fonder groote pericule ofte incon-

„ vcnientcn 00k nyet gefchieden en foude , foe hebben fy ons oit-

55 moedelyken gel:)eden , dat 't felve aengefyen ons lielieven wille

„ henluiden te willen verleenen Odroye , omme te mogen verkoo-

pen
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„ pen aen losrcnten ter fomme van drie hondert Carolus gulden ofte

„ aen lyfrenten vyf hondert Carolus guldens 'tsjaers , omme de

„ voorlz lalten daer mede te mogcn vervallen, ende dat ons insge-

5, lyx believen wille te approberen en confirmeren 't voorlz Odroy

„ by onle Predecelleurs die van onfen vlekke van den Hage aen-

„ gaende die Halle gegunt en verleent , alfoe die ielve halle over-

5, mits mcnigvuldige faulten die dagelyx bevonden vvorden , henluy-

,, den grotelyk van node es te hebben en hen hier op verleenen on-

5, i'e opene brieven van Odroy daer toe dienende ; ZOK EST ,

jj dat wy de fackcn- voorlz overgemerckt ende hier op gehadt 't

„ advys eerlt van onfen lieven ende getrouwen die luyden van onle

35 Rekenini;e in Hollant, ende daer nae van den Hoofden, Treforier

„ Generael en Gecommitteerde van onfen Domeynenen Finantien,

„ den voornoemden Supplianten genegen wefende 't heurluyder

„ voorfz bede ende begeerte , hebben geodroyeert en geaccordeert

,

„ oftroyeren en accorderen , hen gevende oorlof ende confent uyt

„ fonderlinge gratic by defen , dat fyluyden op hen ende 't lichaera

„ van onfen voorfz. Vryheyt van den Hage ende fpecialycken op

„ dlncommen van de nyeuwe halle fullen mogen verkopen lyltren-

„ ten op twee lyffven den penning tiene ende op een lyf den pen-

„ ning achte, totter lomme van duyfent Caroli guldens van twincicli

„ lluyvers \ ftuk eens in hooftpenningen ende daer van de kopers

,, overleveren heure brieven van verbanden ende conftitutie in be-

„ hoorlyke vormen ; behoudelyk dat daer inne confenteren den

„ meeftendeel van den geenen die daerinne behooren te confenteren,

„ indyen 't felve niet gedaen en es , ende uyt onfer meerder gracie

„ hebben geconlirmeert ende gevefticht , belieft , geratificeert , ende

J, geapprobeert, confirmeren, veftigen, believen, ratificeren ende

„ approberen mits defen onfen voorfz. brieve 't voorlz. Odroy dyen

5, van onfen Vlekke van den Hage aengaende de Halle gegunt ende

„ vei leent , foe voorfz es , ontbieden daeromme ende bevelen on-

5, fen lieven en getrouwen die Hooft-Prefident en Luyden van on-

„ fen Secreten ende Grooten Raide, d'cerfte en andere Luyden vaii

5, onfen Rade en Rekeninge in Hollant, den voorn. van onfen Finan-

„ cie , iiailliu van den Hage ende alle anderen onfen Rechteren

,

„ Juilicieren, Ofticicrcn ende onderfaeten, dien dit aengaen fal,dat

„ iy den voorn. Supplianten doen , laeten en gedogen van defer on-
„ lergiatie,Oflroye, confent en confirmatie en van alien den inhou-

„ den van defen gcruflelyk ende vredelyk genieten en gebruyken

,

„ fonder hen te doene noch te laeten gefchyen enich hinder , letfel

„ ofte moeyeniHe ter contrarie , want ons alloc gelieft. Des t'oir-

5, conden hebben wy onfen zegel hier aen doen nangen. Gegeven
in onfen ftadt van Bruyllele den xviiien. dach van Julio in 't

„ jacr ons Heeren duyfent vyf hondert vicr en veertich , van onfen
5, Kcyfcrrycke 't XXV. en van onfen Rycke van Callilien en an-

3, dcren 't XXIX. Onder op de ploye ftond gefchreven , By
„ den Keyfer , die Grave van Lala'ingy Hoeft - Heeren , Johanne
5, Ruff'aulti Heere van A^^/z/wY/if , Ridder , Treforier-Generael , en-

de

J)
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„ de Mr. NiCitfius Claiszoene^ Gecommitteerde van de Finantie en

J, andere jegenwoordigh.

Onderteykent;

VERREYCKEN.

beze nieuwe halle beflond uit zeflien ftallen of vlcefch - banken •,

dewelkc by de Maiiftraat alle jaaren wierden verhuurt , niet aan den

meeftbiedende , gelyk nu , maar voor zekeren gezetten prys , zulks

dac de eene bank niet meer gold dnn de andere ; en op dat de eene

huurder geen meerder voorregt zoude hebben of genieten dan de

ander, moeitcii dezelve llallen of banken by de bezitters na voor-

gaande lootinge van weeke tot weeke verwillek vverden , begtnnende

'uoer aen de noortweffdiure van der halle regis omgaende "xeder tot de

noortitejideure toe en wrder foe voorts omgaende.

Behalven deze Halle hadden die van den Hove al van ouds tot ge-

rief hunner Suppooftcn een afzonderlyk Vleefch - huis of vvel eigent-

lyk eenige vleefchltallen in de Voorpoorte van den Hove, daar

eenige vleefch-houwers van buiten den Hage komende , met vleefch

gewoon vvaren op zekere dagen voor te ilaan. Dus verleende het

Hof al in den jaare if 17. aan zekeren '^jan en Paridon Pietersz-, om
in de gcmelde \ oorpoorte allerhande zoort van vlcefch te mogen
verkoopenj deze navolgende ad:e:

„ /^P ten dacli van huyden foe was by den Hove van HoIIant toe-

\_/ gelaetcn en georclonncert Jan Pietersz en Paridon Pktersz,

\ leyshouvvers , poorters en inwoonders der Itede van Leyden ,

omme alhier binncn defen Hove te comen of hoere gedeputeerden
te fchicken mit gocde licflicke rechtvaerdige vlcylch , omme 't

felve aldair cenen yegelicken, dien 't belieft , te vercoopen , en
llyten tot hoeren meeilen oirbor en profite, en dit fonder contra-

di(Sie van yemande, en foe langc als 't voorfz. Hof dat goetdunc-

ken fal , fonder dair van gehouden te zyn yemande te refponderen

ofte yet te geven. Adum den xx. in Junio anno XV^. XYIJ.
Prefent Prefideiit ^fjendelft , Dwveiwoirde , Mouryfe , Jdjp. Sas-

bout, Hugo^ Cape/Ja.
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Deze of dicrgclyke vryheid wicrd by 't Hof op den 19 April 15-21 Nog

aan den voornoemden Paridon Pietersz. enCornelis Cornelisze ^ beide
f?''.^^'

van Leiden gegeven. Ook gaf het Hof by afte van den s julii andere!

15^3 {a) aan eenen Joofi Wtllemsz. Coeman •, zynen gefwooren Bo-
de , woonende in den Hage , verlof tot wederzeggen toe , om ten

alien tydenmec allerhande zoort van vleefch in de Gevangen-poort te

koop te llaan , mits dat zyn vleefch de keure van de Keurmeelters

van den Hage onderworpen zoodc zyn , en dat hy het zelve een hal-

ve ftuiver op 't pond beter koop zoude levcren als in de Halle , dog
wanneer de koopers aan den Ilove te kennen gaven , due hy zyn
vleefch voor den aangenomen prys niet wilde leveren , wierd zyne

Ffff Corn-

ea) Gercgiftr. in 't dcrde Memor. van Ernft/o/. 6.
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van dc

Magi-
iUaat

aan den

Hove
wegens
wanor-
dresdaar

untrenc.

CommilT.e den 19 Maart 1565, Jli/o Curia, by den Hove opgc-

fchoit (b). Nog vinden wy aangetekent, dat eenen Jan Hendrilaz.

by ;\{fte van den 23. September 1578 (t) een gelyk confent van den

Hove verwierf, als mede den 3 Auguili 1579 i^d) 'jooji de Bruin

j

vvoonende in den Hage.

Maar wanneer deze Vlees-houwers naderhand hunne gcgeven vry-

heid ecnigcrmaten quamen te buiten te gaan , llaande de ganfche

week door en op alle uuren met hun vleefch aldaar te koop , en dat

andere Vleelch-houwers van den Hage , de halle verlaatende , zig

daar by en nevens voegdcn, zulks dat de Vlcefch-hal daar door byna

gehcel verliep , vicl in den jaare 1581 de Magillraat aan den Hove

daar over klagtig , verzoekende, dat het Hof , in aanmerkinge van

de groote armoede en beklaagelyken toeltand van den Hage , als zclfs

niec konnende opbrengen de renten op de voorfz halle ftaande , daar

innc geliefde te voorzien , en wel inzonderheid , dat de Vinders van

den Hage geraagtigt mogten worden , het vleefch in de Voorpoorte

te koop ftaande , zoo wel te vifiteren en bekeuren als het vleefch dat

in de halle te koop gebragt werd ; Waar op het Hof die van den

Hage daar in Avillende begunftigen, by provilic deze modificatie en

ordonnantie heeft gemaakt.
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\ Lfoo BaiUiu Burgemecfteren ende Gerechte van den Hage
den Hove van HoUant by requefte te kennen gegeven heb-

ben, hoe dat heurluyder Predeceffeurs zekere lange jaeren geleden

gecocht hebben fekerc huylinge llaende alhier in den Hage op ten

hoeck van de Iloochftraet , welke huyfinge zyluyden tot heurluy-

der groote coite gemackc hebben tot ten vleyfch-halle , hebbende

feftien ftallingen , 't welk fyluyden niet hebben connen doen fon-

der te furneren een groote fomme van penningen , foo tot copin-

ge van de voorfz huylinge , als omme mede te vervallen die pen-

ningen , omme \ voorfz buys bequaem te maken tot een vleyfch-

halle , welke penningen fyluyden al meeli: genomen hebben op ren-

ten , daer mede die voorfz halle als noch belaft is ; welke halle

jaerlyx in huyre wel plach te gelden ontrent ter fomme van twin-

tig ponden grooten Vlaems. 't Is nu alfoo dat de Supplianten op
Gocde-vrydag laetftleden, na oude hercomen, de vleyfch-houders

van den Hage die voorfz feilien ftallingen verhuurt hebben , die

welke al tc i'aemen niet meer gegouden en hebben dan twaelfpon-

den grooten Vlaems , deurdien eenige van de vleyfch-houders , die

in den Hage plegen te woonen , en nu uycten Hage metter woon
getrocken zyn, en ook eenige van buyten den Hage comendejhen
vervorderen te ftaen in den Hofpoorte buyten de jurisdicHe van
de Supplianten : In welke Hofpoorte hier voortyts niet en plagcn

te ftaen dan vreemde vleyfch-houders, en dat alleenlyk twee dagen
ter wecke , als des faturdachs en maendachs , en ook op anders

geen uyi'en oftc tyt dan de vleyfch-houders van den Hage en ver-

„ mochten

(b) TAe vierdcn Mcmoriaalboek van Ernfl: fol. 128.
{c) Tc vinden hierna onder dc Bylagcn VV. i. kc0.
\d) Zie mede Bylage VV. 2. loco.
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J, mochten in de halle te ftaen , gelyk 00k in alle de fteden van Hoi-

„ lant de vrecmde vleeichouders , in delelve iteden van buyten co-

5, mende , aldaer 00k niec vooiilaen en mogen , dan eenen dach

;

55 Endc alfoo die voorfz \ leyfch-houders, die nu in de voorfz Hof-

5, poorte itaen, en mede in de halle plagten te ilaen, aldaer ftaen de

35 geheele weeke , 00k den geheelen ibndacli deur , en onder die

55 predicatie : Ja dac meer is , een buys op 't Binnen-hof naeft de
55 huyfinge van den Deurvvaerder van de Camere van Rekeninge,

5> gehuyrt bebben , daer fyluyden de beelten , die fyluyden op 'c liof

55 verkoopen, dagelyx llagtende zyn, 't welk grootelyx tendeert tot

55 groote achterdeel van de Vleefch-houders van den Hage en dimi-

3j nutie van de IJalle-huyr , want dikwils yemant comende mitter

5, hael't aen de Jialle om vleyfch te coopen , en dezelve , vermits de
5, predicade, vindende gellooten , loopc in de Hofpoorte en wort
), aldaer gerieft , waer deur de neeringe op te halle geheel celTeert :

„ Ende is 00k gcfchapen , overmics die voorfz difordre , en daC de

J, Vinclers van den Hage 't vleyfch in de Hofpoorte ter merkt ge-

5, bragt wordende , niet en mogen bekeuren , dat 'er apparentelyk

3, groote infedien en liekten gefchapen zyn te ryzen 3 overmits 't

„ vleyfch in de Gevange-poort te coop ftaende , ofce op dat Binnen-

„ bof geilagen wert, dikwils geen vente goet en is 3 foo dat de Sup-

53 plianten te vergeefs beure keuren op 't lluk van vifiteeren van 't

„ voorfz. vleys en byfonder op defen tegenwoordigen tyt van de

33 fcbapen ( daer groot gebrek inne gevonden word ) gemaekt fal-

len hebben, foo verre als d'andere vry in der manieren voorfz.

hair vleys fuUen mogen vercoopen in de voorfz. Hofpoorte , niec

„ alleen tenderende tot achterdeel van de Riirgerie van den Hage

,

33 maer mede tot achterdeel van den voorfz. Hove 3 en alle de ge-

33 meene Suppoolten. Ende alfoo by de voorfz. maniere van doen
die voorfz. Halle gefchapen ware te comen tot niete ende de Sup-
plianten evenwel belaft blyven met de voorfz. jaerlyxe renten daer

toe ftaende, ten ware by den voorfz. Hove hier inne behoorlyken

33 voorfien worde ; verfoekende daerom de Supplianten dat alien

35 den geenen, die in de voorfz. Hofpoorte heurlieder vleys vercoo-

33 pen willen , by den Procureur Generael van Con. Majelteyts we-

35 gen bevolen louden worden , dat fyl. op geene andere dagen van

33 de weeke 't felve en fuUen mogen doen dan des Saterdaechs ende

33 maendaechs : Ende op te felve dagen mittet felve vleys niet langer

,, te coop en ftaen dan die \ leyshouwers op te Halle doen en moe-

53 ten. Ende dat voorts die vindcrs van den Hage geauthorifeert

,3 fouden werden 't vleys in de Voorpoorte te coope ilaende , foo

35 wel te mogen vifiteeren en bekeuren als 't vleys dat in de Plallc

„ te coop gebragt wert: Soo ist, dat 't voorfz. Hof eerfl en alvo-

,3 rens hier tegens gehoort hebbende den geenen die in de Voor-

53 poorte bun vleys vercooptn 3 geordonneert heeft en ordonneert

,s mits defen, dat niemant van nu voortaen mit vleys in de Voor-

poorte fal mogen ftaen dan vier dagen ter weke , als te weten,

Maendach, Dynsdach, Donderdach, en Saturdach , revocerende

fulx alle voorgaende acten den felve dienthalven hier voormacls

verleent : Ende fullen hun vleefch aldaer niet mogen vercoopen

I ff f z voor

33

3J

3»

3>

33

33
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5, voor en al eer 't felve gevifiteert fal fyn by de Vinders van den

„ Hage , daer toe 't Hof die felve autJiorifeert mits defen : Enda of

„ daer eenig vleys by de voorfz. Vinders van den Hage bevonden

5, worde ongaef , fullen die felvige Vinders dat bekeuien , en die

„ boete daer toe ftaende genieten. Ende dit alles by provifie en tot

„ anders by den voorfz. Hove fal wefen geordonneert. Gedaen in

„ den Hage den 13 Martii 15-81.

Detcive -D^ StaUH vmi Holland hzddtn al by refolutie van den 19 Augufti

flondcn ifSo op 't vertoog Van de Pagters van 't Belliaal verftaan , dat •van

™^' nu voortaan allmr in den Hage, V zy op de Zaal of in de Gevangen-

"cefch poort geen Fleefcb verkocbt zahojorden , ten zy V zeke binnen den Hage
tt koop gejlagen en aldaar by de Vinders ah moi'en bezien zal ivezen. Uit welke
"l* j^ Refolutie ook nog kortelyk aan te merken is , dat de Vleefch-houwers

* "hoF. niet alleen in de Voorpoorte van den Hove , maar zelfs op de 2aal van

't Hof met vleefcli ten behoeve van de Suppooften te koop i^onden.
Nieuvre Dit voorftaan met vleefch in de Voorpoorte van den Hove duur-

varfdc
^^ "°S ^* ^^^ J^^^ i6ooj Want als de gemelde \ kefch-houwers

vicei- quamen te overtreden en grootelyks te buiten gingen de ordre hen
houweri by de voorfz. Ordonnantie van den Hove Provintiaal voorgefchre-

HmI'" "^'^^
> ^^ ^'^^ '^y vervolgens in plaatze van vier dagen de geheele

tande week, met hun vleefch wcder aldaar te koop ftonden , viclen de
Socic- Vleefch-houwers van den Hage in den jaare 1604 daar over klagtig

en vervoegden zig ten dien einde aan de Heeren van de Societeit

,

vcrzoekendc, dat daarin mogte worden voorzien , en zodanige or-

dre geftelt, als tot inteugeling van de meergemelde Vleefch-houwers
dienftig en nodig zoude geoordeelt werden. Welke tnondelinge klag-

te by het Collegie van gemelde Societeit zynde gehoort , is daarop

daarte-" by Refolutie van den 6 April des zelven jaars ijerjlaan , dat men.
jen. volgens zekcre oiide ordre van den Hove van den jaare 8 1 den Vleis-

bouivers in.de voorfz. Voorpoorte zal lajien ben daar na te reguleren ,

en over ziilks alleen voor te zitten vier dagen , als Maandags , DingS'
dagSt Bonderdags en Saterdags, fonder nicer-, en dat die voorfz. order

Nader- ten dien einde zal izerden gepubliceert. Kaderhand zyn deze vleefch-

voorft*
fta^len ten gevalle van die van den Hage van daar geruimt , zulks

vices- dat de Suppooi^en , die voorheen door de Graaven met merkelykc
ftaiien voorrcgten zyn begunftigt geweell , gelyk wy ter bequamer gele-

vandtar
g^^^^beid hoopcn aan te toonen , nu met en ncvens de burgers hun

geruimt. vleefch in de Halle gaan koopen.

DeKa- ^" ^^^ J^^'*^ ^(>\S- bceft de Magillraat het Koorenhuis, ftaande

pel van aan de dagelykfche Groen of Warmoes-markt, voorheen de kapel
St.Ni- van 't Sint Nikolaas Gafthuis, met de huizinge ten welten daar aan

GaShuis g^l^S^"» "^'''^» de Ivcgenten van 't gemelde Godshuis gekogt, gelyk

in 1615 uit den brief, dien wy hier vooren onder het hooftdeel van 't Sint
vMde Nikolaas Gafibiiis hebben opgegcven , kan gezien worden , en

un?e""
^^^^Ive kapel tot een A^leefch-hal gemaakt , welke de Magiftraat

kogten na het verplaatzen van de Wage ^e) , die na de getuigenilTe van
tot een Bor

hal ge- {e) DcWage wicrd tocn tan daar gebragt agterdekerk tenwcften in 't{lop,van

Biaakt. ouds bekent met den naam van de Sak. Zic verders hieina op 't artikel van de Wage,

(eit

Voor
zicninge
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Bor (/), daar hy geaccommodeert was-, merkelyk heefc vergroot, be-
llaande tans in 39 ftallen of vJeefch-banken, welke alle jaar na oude
gewoonte opGoede-vrydag onderde gezamentlyke Vleefch-houwers,
Voor merkelyk hooger zomme als voorlieen , by opveilinge aan de
meeftbiedende van hen werden verhuurt , want daar alle de bankenin
voorigc tyden op \ meelt maar hebben konnen geldcn ontrent de
twintig pondengrooten Vlaamfchjkomenzc nu meer dan tien duizent
gulden te zaraen te beloopen (^ ) , 't geen klaarlyk aantoont den JQ-
genwoordigen tlorifanten ikat van den Hage en tefFens den grooten
aanwafch der ingezetenen.

Wyders zyn ten alien tyden over de Vleefehouwery alhier veele

goede reglementen en ordinantien geweeft , zynde by een fpeciale

Keure diehaangaande by de Magiftraat geconcipieert en by den Ho-
ve geapprobeert den zo April 1^56 art. iz verboden, geen koeyen
of offen C die men by klein gewigt in de halle wilde vcrkoopen ) te

mogen flagten , ten zy men die alvoorens hadde gebragt aan een
paal , ftaande by 't H. Kruis op de markt , en doen bezien ten min-
ften door twee Vinders (^die anders vier in 't getal waren} zonder
dezelve van daar te leiden , eer zy gebranttekent waren , \ welk ge-
daan zynde, terftond moeilen gellagt, en de huid van 't beefl weder
gebragc werden voor 't Kruis, om van de Vinders op nieuw bezig-

tigt te werden, waar voor de Vinders quamen te genieten een halve

lluiver. Maar het 3. artikel van dezelve Ordonnantie bragt in 't re-

guard van de vrouwluiden een groote preciesheid mede ; luidende
aldus : 5, Gebieden daaromme , dat geen Vrouwsperzoonen in de
9, Halle fuUen mogen itaan om vleyfch te verkoopen , dan achter dc

„ bank van heurluyder mans ofte knccht en anders niet , fonder

5, voor de ftallen te mogen comen ofte flaan , om yemantj die in de
5, Halle komt om vleylch te kopen, te mogen aanroepen, en dit op
5, de boete van 15- Ituyvers voor de eerlle reyfe, enz. Dog deze
lofFelyke keurc fchynt by vervolg van tyd in ongebruik te zyn gcraakt,

2ulks men jegensvi^oordig meer vrouws dan mans-perzoonen in de
banken ziet voorzitten.

Behalven de Vleefch-houwers , die vafle banken in de Halle had-

den , quamen 'er in voorige tyden nog andere van buiten, die op
de gewoonlyke Marktdagen met vleefch op de ftraat tc koop flon-

den , en 't zelve by penninks waarde aan de ingezetenen verkogten.

Maar als deze buiten-luiden ontrent den jaare 15" 5-6 geheel en al ag-

terbleven, en dat het vleefch daar door toe eenen merckelyk hoogen
prys Heigerde, flellende de Haagfche Vleefch-houwers daarop zulkc

markt als hen behaagde , „ vond de Magiftraac goed daarinne te

„ voorzien , en op dat de burgeren hun gerief tot eenen redelyken

prys zouden konnen bekomen, ordonneerde mits dien by de bo-
vengemelde Keure , dat alle vreemde luyden op de vrye markt
van der weeke ( en des Saterdaechs ) met hoir vleyfch alhier ful-

len mogen commenj omme 't felve als dan ontrent die Halle op
Ffff 3 ter
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(/) Nederl. Hijl. op^tjaari^j6. IX boek. pag. 145.

{g) In den jaarc 1714 bedrocgen dc banken tc zamcn 5'f4f. guldens in 'i jaar

X72f. 10347- guldem.
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„ ter firacte by penninks wairde te ilyten en te vercoopen, nyet je-

„ gcnrtacndc eenige Ordonnanticn , die ter contrarie van defen mo-

„ gen vveien , die mits defen by den Gerechte te nyette gedaen

„ worden ; Behoudelyk dat dezelve vreemde luyden otte perloonen

„ gehouden zullen wefen, behoorlyke Ccrtificatie te brengen onder

„ den Zegel van den Schout , daer fyluyden woonachtich fyn , als

„ dat die zelve beeften , die zyluyden binnen dezer vlecke brengen

5, om te vercoopen , gefont , gans en gave waren als zy die Iloegen,

fonder eenige gebreken te hcbben of dat die zelve beeften ver-

droncken of de'ur eenige gebreeken zelver geflorven fouden mo-

,1 gen wefen in eenigcr manieren. In laatere tyden zyn andereKeu-

ren en Ordonnanticn op de \'leefcli - halle en 't llagten van beeften

gemaakt, by devvclke dezc oude gewooute en cojhiimc is afgefchaft en

vernietigt geworden.

D E L A K E N-H A L,

35
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Behalven de Vleefch hal Vi^as 'er in oude tyden nog eene L a k e n-

Hal 5 welke men op zyn oud Duitfch het Wolle Wanthuis
noemde, en den Graaven toebehoorde, dog waar dezelve Halle ei-

gentlyk geltaan hcbbe , hebben wy met geen voile zekerheid konnen
opfpeuren, alhoewel men uit het Odrooi {h ) hy de Staten van

Holland den 9 Julii 1577 aan 't St Nikolaas Gafthuis alhier verlcent,

zoude moeten befuiten , dat het zelve binnen het voorfz. Gafthuis

heeft gevveeltj nadien „ de Staten, voor zoo veelinhaar is confir-

35 merende en vernieuwende het Octroy van de koorn en elle-maate

„ wel eer door Hertog Aelbrecht aan 't voorfz. Gafthuys gegeven

,

aldaar zeggen , dat zy de Gallhuysmeefters gunnen en authoriferen

de kooren-maat en elle-maat te mogen ontfangen , lichten en beu-

ren binnen den voorfz. Gafthuyfe over de geene die met eenich

koorn of andere waeren, die men mec der elle ofte mate uytmeet,

ter markt fullen komen , ende dezelve tot dien eynde te mogen
conftringeren haere llal - plaatze te mogen houden binnen den
voorfz. Garthuyfe als na ouden gebruyke en Oftroye boven geroert.

In deze Halle moeften de Lakenkoopcrs uit den Hage en Haag-am-
bagt met hunne lakenen voorllaan , en ieder daarin een bank of Ital

gehuurt hebben , buiten welke zy geene lakenen vermogten uit te

fnyden. Dit wilden de Graaven naauvvkeurig waargenomen en ag-

tervolgt hebben , zulks dat , wanneer daarin door den tyd eenige

verzuimeniiTe en nal.itigheid ware gepleegt , \'rou\v Jacoha in den
jaare 141 7 by een fpeciaal Placcaat het zelve dede vernieuwen , flel-

lende tegens de overtreders van dien zckere zwaare boeten , welke

zy wilde, dat door den Railliu van den Hage zondcr eenige ooglui-

kinge of verdrag zouden werden ingevordert. A lie het welke Her-
tog P/.'////).v <i.w/ Boiirgondk eenige jaaren daarna weder op nieuws
dede afkondigen, waar van de woorden in dezer vocgcn zyn luiden-

de :

Phi-

3J

J)

>»

33

3»

{h) Zicdit Oftrooi ondcr het Hooftdccl van 't Sr. Nikokas Gafthuis, fa^.

435-
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J, T)IIILIPS by der graticn Goids Hertoge in Bourgoingne, van en door

» X Lothryk , van Brabant en van Limborch , Grave van V laende- ^'^'h^

„ ren, vanArthoys, van Bourgoingne, Palatyn van Henegouwen ,
*'^"^*/"'"

van Hollanc, van Zeelant en van Namen, ]V!arcgravedes Heyligen n^der

Rycx, Heer van Vrieflant, van Salins en van Mechelen , ontbiedcn bcveih^^i

en bevelen alien onfen goeden luyden en gemeynen Buyren van der ^"'^^

Hage en Hage-Ambochte gezeten en elks byfonder, dat fy geen-
rehande wolle laken buyten onl'cn Wanthufe by der elien vut en
fnyden noch en vercopen, ten fy dat fy een italle gehuert hebben

„ binnen onfen Wanthuyfe , als van outs coltumelic es gewecft ;

„ Ende waert dat fake, dat yemant hierenboven dede, die foude

„ legens ons verbueren drie pont alfoe dicke en menichwerven als hy
,, daer mede bevonden worde, Ende ontbieden en bevelen vorder

,t onfen Bailju van der Hage, dat hy hier op waerde en wachte ,

„ en die voirfz, boete van eenen yegelieken ofneme tot aire tyt als fe

„ verbuert wordt, fonder yemant des te verdragen, om ons goede
rekeninge en bewyfinge daer af te doen. Dit fal gcdueren tot on-

fen ^vederfeggen. In oirconde defcn brieve bezegeit mit onfen ze-

„ gele hier an gehangen : Gegeven up ten vyfften dach in Aprille an-

„ no M. CCCC. zeven en dertich naer den loope van onfen Hove.

En 't was derhalven uit kragte van dit Placcaat , dat de Rentmeef-
ter Generaal van Noort-holland , als Superintendant of opperfte Re-
gent van het voorfz. Gallhuis^ nevens den Procureur Generaal by
monde van den Advocaat Fifcaal in den jaare 1497 tegens den nala-

tige Wanlnyders en Linne-lakenkoopers den volgenden eifch deden

;

»

::0
P ten voorfz dng foe compareerde voor den voorfz Hove die Eifch

RentmeelterenProcureur Generael van Hollant en de Vries- ^^^^^'^

,5 lant , ende dede by monde ^ an den Advocact Fifcael proponeren meefter

„ en feggenj dat 't Gafthuys van Sinte Nicolaes alhier in den Hage enPro-

,, voirtyds gefondeert en geinftitueert is by den Graven en G ravin- ^""^^""^

J, nen van hollant, Voorfaten van myne genaden Heere tot dien eyn- raaicon-

„ de, dat men aldair tot alien tyden ontjangen zoude mogen armefwcken tra de

„ en mijerahle perjoonen-^ die n'tet doen of hoer coji wynnen en konnen ,
}^j"^'

„ daer toe doterende en gcvende zekei^e renten en byzonder die wage en^innc

en die markte \an den lakenen, dat alle Lakencoepcrs van woUen laken-

„ en linnen tot alle markdagen hoir llallinge en hoir markdagen hou- '^"^Th

J,
den fouden en fculdich foude wefen te flaen in dat morfz Gajihuis Hage.

en dair van te betalen ilalgelt ende anders dair toe behoerende ;

Insgelycx dat nyemant en foude mogen wegen of doen wegen bo-

ven zes pont zwaers wegende anders dan in die wage van dat

voirfz Gailhuys en dair of betalen foude 't recht dair toe van outs

ftacnde , van welke prouifyte en emolumenten deze voirfz armen
en miferabelen gefuftenteert , en gevoet fouden mogen m erden ;

Ende indien yemant contrarie van 'tgunt dat voorfz is dede en be-

vonden waere gedaen te hebben , foe fouden die verbeuren tot elc-

ke ryfe drie ponden vanxL. grn; 't pont ; Welke voorfz Ordon-
nancie te makcn en te doen onderhouden , zyn die regalia van deri

Pro-

j>

1)
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,, Prccureur, en macht die te flellen enmeer andere gelyke zulcx nac

,, zyncr genadcn bcliefte, en is dat voirfz Galthuys van dele voirfz

„ ghilte en Crdonnancie in rultige pofleliic geweeft foe langc tydcn

„ datier geen mcmoiie van menlchen contrarie \an dien en is. Le-

„ fen niettegenllaende foe zyn deze Wanfnyders van lakenen en die

„ L.indevercoeperb hunl, vervordcrende vuyt hoir felfs auftoriieyt tot

„ alle markdagen wolle en linde lakenen tc vercoopen en hoir Ibllen

„ te remen buy ten den vooriz Gatthuyfe aldaer hunl. belieft, fonder

,» te betalen aifulke profiytc als dair toe van llallinge ftaende zyn ,

„ den vocrfz Gafthuyfe tot grote prejudicie en tegens die fondatie en

J, gy'te van myncn gcnaden Heere en zyne voirfaten, en van gelyke

j> loe doet een ytgclicke weegen » aldair hun belieft , fonder te kom-

,i men in den voirlz Gafthuyle en aldair te betalen 't recht, in ma-

3, niercn als 't voirfz is, zoe dat mils defen dat voirfz Gafthuys en

J, a/k uvmen en mijerable perfooneii aldair in ivejende gefcepen zyn die

,) ancers up te leven niet en hebben, te vergaen en tot nicnte te com-
„ men, Soe dat dele voirlz eyllchers, die iculdich zyn alle arme en

}, mJiviabeie perfoonen \oir te ftaen en fond'='rlinge die dotatie en fon-

ii datie van mynen gcnadtn Beere en fyne voirlatcn , die mits defen

J, vergaen en tc nyente commen fouden, zyn dairomme clachtich

„ gecommen an myne gcnaden Heere en hebben vercregen brieve

„ van mandemtnte , vuyt crachte van den welken een yegelic bevolen

,5 is gewetll te achtervo'gen ende te onderhouden deze voirfz ordon-

j> nance aljoe nrel van deJialkn 'can Lakenvercoepers ^ omme die te on-

„ derbruden in dat voirfz Ga/ibuys ah oick van dc ivagen , Ende alfoe

,) zeiiue \v anlnyders en andere fonderlinge van dieftalfnge te houdcn

it tot ciKe mancndagc in maniercn als 't voirfz is hunl. dair tegens op-

}> pofertn . zoe is dtn zeh en dach beteykent op huyden dienende.

„ Soe concludeerde die voirfz tylTchers dat deze voirfz oppofanten

„ gecordemneert fullen wefen te onderhouden en te achtervolgen de-

,5 le \uirlz ''Jrdonnancie, tewcten, dat zyliiyden tot e/cke maiie/jdafb

„ gehuuden fullen nvefcn boirJiallinge te nemen in dat voirfz Gajlbiiys

„ en aldair boir lakene V fy ivoUe of linden te vercoepen en flalgelt te

„ betalen nae oiide coiijluymen -, insgclycx gecondemneert fullen wefen

„ te aci tervolgcn dat andere voirfz point van die wage, te weeten ,

„ dat zylu>den niet mogen of doen wegcn en zullen boven zes pont

„ zwaercs, dan in die Mage van dat voorfz Gailhuys, en dair van

„ oick betalen als 't van ouds counumclicken is te gefchiene, Ende
„ dit alie ic zamen op die peyne en verbuerniile van drie ponden alfoe

„ dicke als die contrarie v<in defen bevonden zullen werden gedaen

„ te wefen, ende dat by derzelver Scntentie dat voirfz Gallhuys cii

„ Kegierders van dien gereleveert fullen wefen van aifulke verfuyme-

„ niire en negligentie van deze voirfz Ordonnancie en anders gebe-

„ licht en gedaen mogen hebben , foe dat dcfc negligentie en vcrfuy-

,, menilfe den felven Gafthuyfe en Rcgierders van dien niet hinder-

„ lie of tegens gf«cn en fal in eeniger manieren ; makende in cas van

„ procefle cyfch van coflen Omme op welken eyfch t'antwoirden

„ Mr. Melis Sael als Procureur van de voirfz Wantfnyders dach ge-

„ nomen heeft den ecrllen rechtdach van ougft naelten, ende ver-

„ locht copye van den voirfz fondatie daer op fy hen fondcrende

foU-
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,1 foLulen lyn , die hen geconfenteert is. Aftum uts. (16. Aug.

»» H97')

De Laken-draperie heeft voorheen in den Hage in zodanigen floi i-

zanten (Icvat geweelu als in eenigc ftad van Holland, en was de hoofd-

• neeringe , waarult dcze plaats bcitond. Hier van kan de nog overge-

blevc benamingc van zommige gragten en llraaten tot een ovcrtuigend

bewj's veriil•ekl^en; als daar is de G evolde-G rag t , ceityds de

Volders'Gragt genaamt, vermits de Laken-volders aldaar en

flaaiontrcnt w oonden en 00k de Verwers, waar van 'er veele hunne
hui'/.ingcn op de v.eA/jde van het Spui hcbbende, met hunne agter-

plaatzen op dezelve gragt uitquamen. De V e r\v e r s-S l o o t , zyn-

de cigentlyk dat watcrtie, 't geen agtcr de huizen van de Raamil[raat

loopende, zig in de St. Anthonls Burgwal ontlaft en op de kaart met
No. b+.getekent itaat. Behalven deze Verwers-lloot is 'er nog een

tweede, te vinden op de zelve kaart No. 83., vvelke in de Lange-gragc

uitkomt, Ihekkende tot aan de ftege , die midden in de Spui-ltraat

aan de zuidzyde gelegen is ; weike Hoot eenen Ches Damasz ontrent

den jaare 1500 tot zj^n particulier gebruik en eige verwerye heeft

iaaten graven, na dat hy het land daar toe in April 1485' al hadde

gekofti^ zoo als ons gebleken is uit de papieren en befcheideh van de

huizinge den 1 rocureur i)^////>/ ^w? der Burch tans toe behoorende.

De Wevers-plaats , welke geweeft is vooraan in de VVagen-

ftraat t'einde de Veneirraat, als bly\t uit de meergemelde kaart onder

N'.yB. en nog klaarder uit eenen k ufting- brief 0/) een hiiysjiaande op

den buck van de M'evei-sphaize.) belegen aen die ziut en wejlzyde A-
driaen Jacobszt nn de noorrzyde de Fecn/ira^t en an die oojizyde die

Spoeyftraet , van dato den 31 Odtober 15 16 { i ). De Raam-
straat, wdke voorheen een open onbebouwde vlakte waS , daaf

de Laken-raamen ftonden; en andere plaatzen meer.

De ioifcly e Keurcn en Ordonnantien , welke op deze neeringe en

koopmanichap in alien deelen zyn gemaakt, zyn 00k al van oude ty-

den mtnigvuldig {k); en hoe naauwe opzigt en zorge men gedra-

gen heeii ontrent het drapieren en bereidtn van de lakenen, kan ge-

Gggg noegzaam

(/) Op de Wcvei'S-plaats had het blaauwe Vcndel zyne looppLiats, volgensOr-

donnantic van de Schiitterye van den if Maart 1617 en p April 1648 , mitsga-

ders van den i Mci i6f4. Volgens de nicuwc Ordonnantie van den 2.0 Decem-
ber 17-6 werd dezelve plaats betekent aan V begin van de M ageflraat ontrent de

Zceman.

( k ) Dat 'er al van oude tyden hier verlcheide Keurcn en Ordonnantien op 't

ftuk \'-xr\ de Drapery e zyn gemaakt, blykt onder anderen uit een cud geding voor

den Hove van Holland
,
gehouden tuHclien cenc Jlyt Jan jdrcntiz. weduwe klaag-

fter icr ecnre, en den Bailliu en Schcpencn van den Hage als verweerders ter an-

dere zyde, over het bckeuren van een lluk lakcn , 't gcen zyne Icngce nict heb-

bende, het zegel of lood daar van op een andere plaats geilagcn vasj waar in aan

de zyde van dc Verweerders ter nedcrgel1;ek en bygebragr wierd, ., hoe dat in den

,, Ilage een Icboone neerifige -was van draperic, en dat om die te onderhouden alle

„ jair up ten Goeden Vrydach gecorcn en gciicdt worden vyf gocde mannen tot

„ Waerdeyns om alle faullcn en gebrekcn, die zy in de Drapenc van dc Lakenen

,j bcvonden, den Gerechte an te brengen, ommc dairinne vcrzicn te worden j c«
dat

Laken-
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Ordoii-
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opde
Waar.
dyns
vande
Drape-
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den Ha-

noegzaam uit een Ordonnantie van den jaare 144.0 op 't ftuk van het

verkiezen en bccedigen van de Waradeers nog gezicn werden, wel-

ke wyom deszelfs oudheid alhier zullen uitfchryven.

Waar in

hct ampt

IN der manieren hier na gefcreven is geordonneert by den Rade
mynsgenadichs Ilceren Hertoge van Bourgongie gecommitteert

ten fakcn fynre Lande van Ilollant en van 7,eelant, hoe men jair-

lyx die Wairdeyns van der Draperye in den Ilage kiefep fal ; Eerft

fal die Bailju van der Hage in der tyt wefende van myns genadichs

Heeren wegen vermaenen den Scout en Scepenen van der Hage by

hoiren cede, die fy mynen genadigen Heere en den Ambochte of

Dorpe van der Hage gedaen hebben , dat fy kiefen fuUen goede no-

table perfonen van goeder donfcicntie , die Jiun nutte en oirbairlic

dunken fullen Wairdeynen te Vk^efen -, Oic fal die Bailju den Scout

en Scepenen vermancn by den zelven cede, dat fy defe Wairdey-

nen niet kiefen en fullen om ycmcnts vervolch , noch om bede ,

noch om gunfte, noch ghifte, noch mye, noch om partye, noch

om lief, noch om leet, noch om geenre hande faken willen dair

hun iemcnt in verbofen mochten , dan allecn ter eeren mjns, gena-

dichs Heeren en der Hage en om oirbair en profyt van der Drape-

ryen aldaer ? en dan fal die Bailju wt treden van den Scout en Sce-

penen ; Ende als defe Wairdeynen aid us by den Scout en Scepe-

nen gecoren fullen wefen , fo fal die Bailju weder incomen ende

die terftont van myns genadichs Heeren wegen eeden na wtwyfm-
ge der Keuren dair op gemaeft, en hun in den felven cede verma-

ncn I dat fy den Bailju alle breucken , die in der Draperie vallen ,

claerlic aenbrengen fullen tot aire tyt als die gebueren en verfchi-

nen , op dat hy die tot myns genadichs Hecre behoef berichten

mach als dat behoeren fal. Gedaen in den Hage by mynen Heere

van lYel/ieyiiy Heer Florys van den Aheeky Heer Gerrit van Zyl^

Heer Arent van Gent, die Pvcntmeeflcr W'tUem van Maehiwyk ^

Mr. Pieter van Beoq/tenz'wene , Clais van Diepenborch en Jan van
der Mye, op ten xxij. dach in Mairte A". XIIUC. XXX IX.

-i^Jl'ih Curie.

De Waardyns, die alle jaaren op den Goeden-vrydag alhier in den

Hage wierden gekoren en geced , waren vyf in getalc , en hun ampt
be-

»>

»

»
»

»

»

it

j>

»j

dat oic den Hage gepriviligecrt ivas by de Craven te Plollant , kmrcn te mogcn mae-

ken tot nutfcip en oirbair van den Hage by hoeren dagelicxen Rechtcr en by de Scepe-

nen -y Ende dat wt crachte van dien over lange jaeren diverfche Keuren gemai£i

haddcn geweeft, hoe en in wat manieren van lengrc, breedte en anders die la-

kcnen in den Huge gemaift, gehavent en gefcgclt louden wordcn up geconigeert

te fyn, die te coiuraric dcdc; en datter ondei andercn ccn Kcure gemaift hadde

geweeft, dat die voiinocmde lakencn lang foudcn welen fellien ellen , ende dat

een yegelick fyne lakenc ter pairtze brengcn zoude als zy gemaid: waren en ge-

droicht, om een vol-loot en die breedte en die lengtc dair van te nemen , op

zckerc boetc dair toe llaende , enz. Zynde dc fenientie daar op gcvolgt , ge-

dagtckcnt den den 24. Maart 1469. fee. curf. Curia ^ en geregillieert in 't Memo-
riaal- en Sentcntic-boek gequotccrt N. foL i4-2.7'

5»
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beftond hier in» dat ze voor het reeden en drapieren van de lakenen van dc

zorge moeilen dragen, dat dezelve van zulke lloffe, vvaarde en leng- ^^"g".

ren wicrden gemaakt , als by de Keurcn geilarueert was > en oor- ftond,

deelcn of waranderen wat zoort van looden munc of Itempel aan ie-

der laken , na zyne deugden , moeite gellagen of gehangen werden ,

en daar in eenig gebrek vindende , den Gerechte aan te brengen , om
daar in voorzien te werden. En derhalven plagt men in zommige
Iteden ( /) , daar dcze laken - bereidinge insgelyks floreerde , altyd

daags voc . de verkiezinge van de voorn. W arandeers , in de kerken
te bidden , dat God Almagtig de Jierten der geenen , in welker han-

den de verkiezing ftond , alzoo wilde regeeren en beftieren > dat zy
wyze , vroome en verftandige mannen mogten aanftellen. Voigens ^ ^-^^
het eerfte artikel van de provifioneele Inltruftie voor Burgemeeftercn de/eive

van den 6. Julii 1560, wierden zy uit voorgaande nominatie van de wicjden

Magiftraat , by den Stadiiouder , of in zyne abfentie by den Prefident

Van den Hove van Holland vcrkoren. Ook waren 'er Raam-meefters,
die drie in 't getal waren, en 't opzigt hadden over de raamen , het

droogen, hangen , enz. van de lakenen. Deze vinden wy vermeld wathun

in eenen brief van den jaare 15-01 den 8. Februarii , waarby zy voor werk

Schepenen van den Hage conftitueeren ten behoeve van de H. Geeft-
'^^^'

meefters zekere renten op den Raem , belcgcn ten ziiyden Willem Vof-

fen landt ten ive/ten St. EDfabcths Siifierbiiys , en ten noorden de ge-

meene Bueren van den Hage. Van de verdere Officianten , Opzien-

ders en Bedienden , die tot deze neeringe behooren , en in andere fte-

den » daar de laken-draperie nog in vollen bloei is, bekentzyn, heb-

ben wy geene benamingen gevondcn, fchoon w}'- onderftellen datz'er

gevveeft zyn.

De lakenen, die in den Hage bereid wierden, waren even gelyk ^y^^

in de Hollandfche Stedcn , daar de Laken - Draperie gehanteert Lake-

wierd, grove lakenen , werdende alleen binnen Delft gemaakt de pui- nenal-

ken, alzoo genaamt, om datze van de liefte en fynfte wolle gewerkt |.g[^''^°

wierden (m). Deze lakenen wierden met den voet gevolt op 16 el- wcrden.

len en op raamen gerekt tot 20 ellen, daer ze opgefponnen wierden,

op dat men door deze rckkinge te bcter zoude konnen kennnen de

deugd of de gebreke derzclve ; en na dat ze door de Waardyns by
klaarenfonnefchyn, en anders niet, op de raamen geoordeelt waren,

w ierdenze na hunne deugd en waarde gezegelt of bleven ongezegelt

leggen. Deze Hollandfche lakenen, in diervoegen bereid, wierden

buiten 's Lands zeer gewilt , en byna de ganfche werreld door ge-

trokkcn ; maar wanneer de Engelfchen, die de Laken - makens-konft

den Nederlanders hadden ontvrcemt en inhun Land overgebragt (n),

hunne lakenen, die op een heel andere wys wierden gemaekt, mede
Gggg X allcr-

(/) Oilers Befchr. van Leiden pa^. \jy.
{m) Zie hicr tegens den Hcer van Bleifwyk in zyne Befchr. van Delft pag. 596

en 695.
In) Wanneer en by vvellce gelcgentlicid dit gefcliied zoude zyn , zie daar op na

Eman. van Meteren , Nederl. Hijl. lib. 5. p^-g. f8. verfo h. en Bleisw. pag. 693,

en 694.
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^'^r?" allcr\regcn begonden te verzenden , viel'er in den jaare i^fo klagte by

gfne.''" dc Staten van het Ryk aan de Rade van State ; \Vaar op de Steden

verisaii- van Holland , welkc haar met de Laken - Draperie geneerden ,
als Haar-

dere fte- Jem Dclft , Leiden , Amfterdam . Gouda , Rotterdam nevens den Haag

SJSrt en Naarden, door den Hove van Holland tegens den 3- Odober van

ontbo- 't zelve jaar in den Hage ter dagvaart ontbodcn wierden , omme ag-

denover fermlgeiis 't fchjjveii van de Heeren van den Rade van Staten aan de

\lnlm Regeerders van Uaerlem en Leaden-, te adv'ijeren ecnige bequame mid-

frauden dctcn , daavby geremediecrt foiiden mogen iierden de jraitden , die de

'" ^^ '=1- Staten van den Ryke fiiftincren te gebueren in de wolle lakcnen. Het

Je"'f*" antwoord en advys^ \ geen de Gedeputeerden der gemelde fteden (0),

na dat V inhouden van de voorfz mijjive by de Heeren van den Rade

van Holland , en 00k daer na by den Advocaet hen was gcproponeert en

voorgehouden ) ten voorfz dage, 7ia voorgaande communicatie , deden

zeggen en verklaren ^ behelsde, (/>) dat alle de lakenen , die binnen

„ "den Lande van Hollanc gemaekt werden , alle grove lakenen fyn

,

„ behalven dePnycken binnen Deljt gemaekt > die infeer kkynen getale

,, gemaekt:, en binnen Holland gejleten werden-, en fyn van kleynepryfe,

„ dewelke nogtans hoogen en lagen na de dierte van de vv^oUe en ver-

„ we i alle welke Hollandfche lakenen gevolt werden met de voetop

„ fefHen ellen, ende op de ramen gerekt tot twintig ellen, daer fy

„ op geweven fyn, op dat men door dcfelve reckinge te bet foude mo-

„ gen kenncn dedeugt otte gebrek van defelve, als van gefpin, maek-

„ fel, de ongelykheyt van draet, haer verwe, ftapel ende diergely-

„ ke, ende na dat defelve by Waerdyns by klare fonnefchyn, en an-

„ ders,niet geoordeelt werden op de ramen, werden defelve na haer

„ deugt gezegelt, ofte blyven ongezegelt, ende als die gekrompen

„ ofte in 't water geftoken werden, blyven op de voorfz lengte van

„ leftien ellen, foo dat by de reckinge van defelve lakenen op de ra-

„ men niemant geprcjudicieert en mag werden > ende oock niet daer

„ van ecnige klagten gekomen en fyn , en moeten alfoo op de ramen

„ geflagcn en gereckt werden, ofde neeringe van de Drapperye zou-

„ de daer door in den Lande van Hollant vergaen ende de koopman
„ bedrogen werden, fulks foo wanneer eenige i'aute in de voorfz lake-

„ nen bevonden werd, foo en werden de voorfz lakenen niet geze-

,, gelt, maer tcrftond met 'er dacd gekrompen ende niet uyt den lan-

j, de gevoert, ende dat ten eynde niemant by defelve bedrogen en

„ zoude werden ; Ende alibo geen van de voorfz Hollantfche lakenen

»

„ ofte zeer weinig in Duytfchland gcbracht en werden, behalven al-

„ leen eenige Amflerdamfche lakenen ende foo voorfz is, dezeheal

„ grove lakenen fyn, dewelke die van de Staten van den Rycke on-

„ der de Ordonnancie, by de Keyzerlyke Majelleit gemaekt, niet

„ en begecren gecomprehendeert te hebben , zoo waer 't nodeloos,

,) eeni-

(0) Die van den Hage zonden drie Gedeputeerden, metnamen, Michiel Louisy
Cornells Mus en Carnelis Aertsz.

(/>) Gcregillreert in 't twccde Regifter van dc zaken van den Lande van Hol-
land, gehouden ten tyde van Mr. Adriaan van der Goes , Advocaat van 't zclvc
Land, op het jaar iffo. pag. 16. j als mede in het twccde Meraoriaal-boek van
y. van Dam, Griffier van den Hove, fol. Zi8.
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„ eenige Ordonrtantien, die ook zeer divers fjTii daef van ovef te

„ fenden ; maer alfoo de fauten en gebreken , claer de Staten van dea
,, Kycke over klagen, meeft vallen in de Engelfche lakenen, die al-

,, leen op't ooge van den koopman gemaekt werden, zonder dat de-

„ felve by eenige gefwooren Waerdyns gewaerdeert werden , ende
3, met molens ailegader gevolc werden, daer door groote ongelyk-
», heit in defelve lakenen valt, en Jiet felve willende met recken op
„ de raem remedieeren, en mede defelve reekinge doen zonder eeni-

„ ge Ordonnantie , foo breed en foo lange als een yegelyk wil , dunkt
„ defelve Gedeputeerden te wefen oorfaeke van de klagten van de
„ voorfz Staeten van den Ryke > daerinne (onder correftiej na goed-
„ dunken van de voorfz Gedeputeerden , men foude mogen remedi-

„ eeren,mitsinterdicerende de bereyders van de lakenen, met molens

„ gevolt, dezelve als die gevervvtzyn,niet te recken ofte te trecken op
„ eenige ramen; ende dat voortsdie vande Staten van den Rycke fou-

„ den mogen maken Ordonnantien en Politien , dat geen Wanfnyet
u eenig laken zoude mogen uytfnyen ofte verkoopen , ten ware 't zel-

), ve eerft in 't water geltoken en gekrompen waere , gelyk in de HoN
„ landfche lakenen geobferveert werd , welke antwoord by den Ad-
„ vocaet gedaen, en den Hove van Holland by gefchrifte overgele-

„ levert fynde, iiebben belalt, defelve den Rade van State over tg

55 zeynden.

Op gelyke w^^ze wierden die van den Hage , nevens de fteden Aisme-
Haarlem, Delft, Leiden, Amfterdam, Gouda, Rotterdam, Hoorn, tJeop't

Naarden en Weefp in den jaare i f6^ den x6. Mei , door het Hof be-
^e w^^

fchreven op 't ftuk van de Weverye , wanneer zy hunnen Secretaris verye.

"

Matthys Beunink alleen als hunnen Gedeputeerden ten Hove zonden.
Het advys der gemelde Steden beftond hier in :

35 Alfoo tot kennis van de voorfz Steden en Plaatzeri , hen gene-

„ rende met de draperye , gekomen is , en by experientie bevondea

5, werd, dat overmidts die geene, die hen oegeven omme te leren

„ het ambagt van de Weverye , moeten leeren den tyd van drie ja-

5, ren , al eer zy toegelaten Vv'erden tot vryheyt en mceflerfchap van

55 den zelven ambachte , weynige jongelingen hen begeven tot den

55 zelven ambagte ; Dat ook eenige te zeer jong van jaren en vroeg

,5 beginnen het voorfz ambacht te leren 5 al is 't dat zy al drie jaren

,5 gecontinueert hebben in de neringe van dien5 nogtans als nog te

,5 i'wack en onbequaam zyn 5 omme het ambacht als meefters te mo-

5, gen exerceren , daer door die neringe van de draperye nootelyk

55 behoevende, de voorfz Weverye groot agterdeel leyd ; Is omme
55 daerinne te remcdieren en andere inconvcnientcn te verhoeden,

5, geaccordeert en gerefolveert by de fteden en vlecken , hen met

„ de voorl'z neringe generende , dat men over al in Holland foude

55 ordonneren en Itatueren 5 dat niemand ontfangen fal mogen wer-

5, den by eenige Meefters als leerlinge , tot fyn leer - jaeren , dan

,5 met kcnniile van de Waerdyns , ende dat alfulk een van redely-

:, ken en bequamen ouderdom ial fyn, omme het voorfz Ambacht te

„ leeren ; en dat eenen yegelyk gedient en geleert hebbende den tyd

„ van twee jaeren , onder een Meefter van de voorfz Ambachte ,

3, zal mogen gelaten en geadmittecrt worden tot de Meefterfchap van

Gggg 3 de»
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„ den zelven Ambachte, indien hy by de Waerdyns ofte andcre ,

„ dien de kcnniire van dien competeerc, bcquaam Devonden werdtj

„ mits dat in alle gevalle nicmandt toegelaten lal mogen werden ,

„ omme den voorfz vry-Mecller in den voorfz Ambachte ofte eeni-

„ nige meellerye foude mo^en opl^ellen , voor en al eer hy oud lal

„ zyn 1 6 jaeren. Dan die van Naerden en VV'eefp verklaarden ,

„ dat, alfoofy meeft al liehte lakenen maekcn, dacr toe allulcke ou-

„ derdom als vooren niet en was van nooden , fy dienaengaende van

„ andere natuyre zyn, en hebben diesaengaende andere Ordonnan-

5, tie , daer by fy begecren te blyven. Hicruit is dan te zien hoe de
Laken-Draperye en "VC'everye in voorige tyden in den Hage is ge-

exerceert geworden.
DcTc Naderhand is deze neeringe van tyd tot tyd alhier verloopen ,

'' n"der-
^^^^ ^^" ^'^ ^^ ecrfte oorzaak vermelt vinden in een Oflrooi van

hand denjaare 1483, by 't welk Keizer (</) Maximiliaan als Graaf van
van tyd Holland aan die van den Hr^ge vergunt het zetten van zeker accys

*'e lo-*^
op de wynen en bieren, die binnen den Hage en Hape-ambagt ge-

pei) ,ea dronken , getapr en gefleten zouden werden , omme daar door te ver-
ooria- hoedeu de geheele verder^'eniije van do? Dorpe van den Hage , ver-

mits zy by requeile zyne Kcizerljke Majefteit te kennen hadden ge-

geven den ellendigen toeftand, waarin zig de inwooners van den Ha-
ge als toen bevonden, zoo door den langduurigen oorlog , die 'er

gellaan hadde tullchen. Holland en 't Sticht van Itregt (r), het be-

talen

(q) Wy noemen.hem hicr met zynen gewoonlykcn en bekendcn titcl , fchoon

hy te dezcr tyd maar Aartshertog was, zynde ccrft in 1493 , na dc dood zyns va-

dcrs , Keizer geworden.

{r) Deze oorlog, die zyn begin nam met 148 1 en eindigde in 't laatfte van

1485, was niet alleen zeer bloedig, maar hecft 00k ten uiterllen verderf van de

wcderzydzc onderdaanen geftrekt. De oorfpronk dczes bcltond hier in , dat de

Hoekfen uit ganlbh Holland gebannen en verdievcn zyndc, en ncrgcns een verblyf

of veilige plaats hebbcnde dan binnen Ucrcgt, daar na toe gcweken waren , alwaar

ze door den Domproolt,Hccr Gyshcrt van Bredcrode, en den Burggraaf van Mont-
foort en andcre Heeren wierden gehandhaaft. De Hollandfche ilcden , nu meed
al Kabeljaauws gezint, fchcpten over dczcn Urrechtzen handel een groot misnoe-

gen, enbragtencindelykzoo veclop't gemoeJ van den Eertshertog /Vf^v/>»;7/i?«» to

wccg, dat hy Utregt en alle deszeUs hulperen tot zyne en 's Lands vyanden ver-

klareude, opentlyk den oorlog aandeed, Hicr toe moellen niet alleen de kleine

en grote fteden, maar ook alle dc dorpcn in Holland , elk een zeker gctal van gc-

wapendc mannen by lootinge uit de hunne te veld brengcn , waar onder ook die

van den //«^<? hun aandeel moellen Icvcrcn. Hollandfche Chronyk, dhif. 31. cap.

-^j. en Goudhoeven, pag. 527. Ter uitvocringc van hot beleg dcr Had Utrecht,

en tot voortzetting van den oorlog wierden de ingezctenen gcdwongen oilgelooffe-

lyke fchatten op te brengen. De neJerlaag, dien dc Kabsliauwfchcn voor Utrecht

krcgen , en de opkomcndc duurte van 't koorn maaktcn den toeiland van gcheel

Holland erbarmelyk, en de zwaarc fchattingen, die er op volgdcn, wierden voor

de irme ingezetenen ondragelyk. Hoe nadeelig egtcr deze Utregtfche oorlog voor

de Hoekfchcn is uitgevallcn en gccindigt , vcrhialt ons kortelvk de Heer Cornelis

van Alkemade in zyne jongft uitgegeve Befchrwinge van Jonker Franfen oorlog^

fag. 40. en volgende. Zie niede de oude Holl. Chronyk, dhij. } i. cap. f 5. en 54.

of Goudhoeven, pag- f 34. en volgende.
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talen van het rrede-geld jegens de Francoifen , den duaren tyd (5)3
als wel inzonderheid , dat die neeringe van dm T>rafperye , die is bin-

ntn den zel-ven onzen iJorpe , en daer V meeHendeel van den armen by

leeft i in corten tyde her-ji/aerts foe zeer verarmt is van [cade , die fy gt-

had hebben van drapperye > dat die Oejlerlingen hnn overveerden vntter

commercie , die 'er geweeji is
, foe dat die iwoDoenderen met htiere goederen

•wech hebben moeten vluchten , enz. De geduurige oorlogen , die de
ingezetenen van Holland onder Keizer Karel hebben moecen onder-
gaanj de ondragelyke laften, die die van den Hage nevens de ande-
re Iteden dienaangaande , zelfs boven hun vermogen , hebben moeteri

dragen, en wel voornamentlyk de invafie en plonderinge van den
Hage door de Gelderfchen onder Maarten 'van Rojjen in den jaare

ifxB (t) zyn by vervolg van tyd de verdere oorzaaken geweeftjdat
deze koophandel t'eenemaal van hier is geweeken. Alle welke re-

denen die van den Hage by de middelen van hun vertoogfchrifc, 't

geen zyn in den jaare 15" -14 aan gem. zjme Keizerlyke Majeftcit over-

gaven, om aan te toonen de groote armoede en den flegten toeftand

hunner burgeren , ook hebben ter neder geftclt met deze woorden

;

35 dat 'c voorfz Dorp en Vlekke van den Haghe en d ingefetenen van

35 dyen over menige veele fcherpe jaerenfoo metter menigfuldii;e oor*

35 logen en ook invaile en overval van de voorfz vlekke by den Gel-

35 derfchen gedaen, geheel verarmtzyns dat mede die neeringe vani

33 de Draperie5 twelk die principaelite neeringe aldaar plach te zyn,

33 daer die ingefetenen hen mede geneerden 3 byna geheel te nyet

35 es, eni.

Deze hoofd-neringe dan in dezer voegen byna verlobperi zyhde, DeMs-

wilde de Magilu-aat in den jaare 1588., zoe veel als doenlyk was,
fraJ"'^

weder herilellen , en bragt ten dien einde de nog overige Droog- deze

fcheerders en Lakenbereiders onder een gilde, gevende en verlee- hooft-

nende den zelve een ampelen gilde -brief, behelzende 36. artikelen. ^"^"^'^

Dit

{$) De Schryvcr van de oude Holl. Chronyk , divif. 51. cap. 49. , of Goud-
hoeven

, pag. 551. veihank , dac „ ontrent deze tyd ( 1485 ) veele oncydigeja-

„ ren waren , d'een na d'andcr , van donder , blixem , watcrvlocden, tempeeft

„ van ftoim en wind , dat men nauvvelyx bckcnde den fomer voor den winter, fo

„ dat het koorn , wyngaeiden en andcie vruchten niet en quamen ter goeder ryp-

„ heid. Ende de munte klatn op van dage te dage , en werd feer licht , dat een

„ goude gulden dede lx. ll:ui\'ers, en een vieryfer vyf iluivers. Zic mede divif,

51- cap. 69. of Goudhoeven, pag. <).\6. als ook 607.

(/'i)
Slichtenhoril, GclderlcheGefchicd. XI. back

^
pag. ^99- , dog Goudhoeven

^

pag. fS)o. ftelt deze invafie der Gelderfchen vcikcerdclyk op 't jaar 1 527, ten wa-
re hy hier in volgde de tydrekeninge na den loope van den Hove j dewyl 't notoir

en bekent is , dat de Gelderfchen in 't begin van 't jaar i ji8 ontrent Pafcha den

Hage hebben geplondert, zoo als onder andcrcn kan biyken uit den brief, door

Marcus van Weefe , Prooft van Culenburch , aan zynen brocder Chiijloffcl van

Weefe , die een Overlie onder het geTei van Maarten van Rojj'cn was , gefchrcven

op fonnendag rrniinifcere ( dat is de vierde zondag voor Pafcha ) anno vyftienhon-

dert age en twintig , en gedrukt te vindcn agter de hiilorie van dc Utrechtzc Ge-
fchiedeniflcn, door Lambert Hortenfius, Montfor in ^^'o. yf". kSi^. Montamis in

zyne vermeerdering op Guicciardvn Nedcrl. liift. pag. 234. zcgt , dat deze iuval

der Gelderfchen in den Hage gcfchicdde op dcir 6. Maart 1528.
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Dit glide bcftond als toen uit een Dceken en vicr Hoofcmannen , en

had tot Patioon den Aarts-Engel Miduiel. By hct opregten of ver-

nicuwcn van het zelve wierdcn 'er nog agt Meellers en negen gilde-

broeders getelt, die alle in het eerite gilde-boek, gehouden by Hen-
(Irik Govertsz. HouthoJ , eerile Deurvvacrder van den Provincialen

Radc in Holland , als Ueeken van \ zelve gilde , met namen pcnoemt
Itaen. Onder de leerlingen , die hunne meelTersproef alhier gedaan heb-

ben, vind men op 't jaar 1593 aangetekent Hermanns Jacobi Panli

,

zoon \an den Ilccr en Mr. jfacob Fault , Kaad ordinaris in den Hove
van Holland. In het zelve gilde-boek ftaat ook aangetekent, dat 'er

in den jaare i6co nog tien laamen waren , om de lakenen aan te

drogen, met de namen der geene die ze toebehoorden , beloopende

de kleinfte 33 ende grootile 39 roeden. Totgebruik van de Droog-
fcheerders Itond van ouds op het plein , daar nu de weekelykze markt
word gehouden , in een huibje een zwaare llypfteen, welk huisje in

den jaare 1636 door iJurgemeellcren van het gilde zynde gekogt tot

zekere timmeringe, isde liypiteen verplaatit en gcltclt voor aan inde
Boekhorllraat in een groote houie loots , uaar van naderhand de
Hecr van Boekhorit , by koop cigenaar gevvorden zynde , een llal

en koetihuis heeft gemaaivt , en is de gemelde fteen toen gebragc

aan de noordzyde van de St. Jacobs kerk , en eindelyk aan de
zuidzycie van de Bierkude in een huis , hy Buigemeefters tot een
ilyphuis aangevvezen, hebbende tot een teken in den voorgevel ge-

voert een Droogfcheerders Ibhaar, dog het zelve ilyphuis is nu door
de Alagiflraat in een koornhuis verandert.

De Volders h.idden ook voorhecn een afzonderlyk Gilde, dog
het welk op den voorgem. tyd al was te niete geworden, zulks dat

de Rcgcerders van den Hagc in 1^95' aan het Droogfcheerders Gilde
op derzelver verzoek toeftonden zekere renten-, ecrtydsfpeclereiidetot

het gilde van de oiide Volders. In den jaare 165 1 verzo.:ten de La-
ken - Drapicrs by requelk aan Burgemeefters vrydom van ''s Haagfche
nvyn en bier excyfe-, welke hen by Apoftille van den ii. Julii vergunt
en geaccordeert wierd tot kcnnelyk "xederzeggeu •, om redenen-) datvee-
le gcriiige hiyden de koji dacnnede ivinnen , en bet ivehacren van de

plaetje banner refidentie mcrkelyk bevorderen. De laatfte Keure, wel-
ke wy in de Keurboeken dezer itede vinden aangaande de Laken-
bereiders, is van den ii. junii i6ii., behelzendc een verbodtegens

5, het raemen en uithangen van de lakenen op Sonncndagen , Bede-

,5 dagen en andere dagen die in de Gereformeerden kerken gehou-

„ den en gevyert werden, mits dat dezelve Laeken-bereyders toe

„ gelaft werden heure lakenen inde raemen te brengen en te drogen

5, alleenlyk op Sonnendagen van den eerllen dag van Oftober toe

„ Paefchcn toe, dog dat fy luydcn gehouden fyn, geduyrende den

„ zelven tyd om zulks te mogen doen alvoorens daer toe te verfou-

„ ken en vcrerygen voorgaende cxpres Confent van een van de Bur-

5, gemeefters dcler plaetfe, die daerinne fal mogen difpenferen en
confent verlcencn , zulcx de gclegentheyt van ''t weer en faeken

zullcn vereylTchcn ,cn in gcvalle van conlenc fal men de knechts,

die de lakens in de raemen waernemen en bearl-ieyden daer van

moetcn ijetalen redelyk loon en by onwiUigheyt van de zelve

„ knechts

55

55





^
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5, knechts llillen de Laeken - bereyders daer toe mogen gebruiken an-

„ dere perfoonen die hem gelieven ial. Eindelyk is de Laken - Dra-
perie alhier gantfch en al to niet geworden, zulks datze jegens-

woordig ofniet of iminers zeer weinig werd geexerceert.

D E Vise H-M A R K T.

Devvyl \vy hier vooren hebben gehandelt van de Vleefch-halle, D-
xoo zoude de ordre wcl vereilfchen, dat wy nu ook fpraken van de V'^'^'^*

fljcb-markt, welkers regt en geregtigheid den Graaven mede eer-
'"''^'*^'

tyds hebbende geeompjteert , Hertog ^albert allereerfl by 'c ge-

melde I'rivilegie van den lo September 1400 , en daarna zyn zoon
liertog inUcm by 't mcergemelde confirmatoire Handvell van den
6 November 1407 aan die van den Hage insgelyks hebben gefchon- Gifte 1

ken; dog nadien wy oordeclcn , dat dezelve markt , fchoon ze uie 'i^'-rvm

verfcheide overdekte en gemetzelde ftallen of vilch-banken beftaat , Ha'e.''

meer tot de pubheke markt-plaatzen als wel tot de gebouwen is be-

hoorende, zullen wy dezelve vooraan in de SchooUtraat , welkc
ook in oude brieven de Kerk en St. Jacobs-flraac genoemt werd

,

tot nader gelegenheid laaten, en ons ondertuifchen vervordercn tot

liet befchouwen van het Boterhuis.

H E T G R O T B O T E R H U I S!

De gemelde ftraat dan verders doortredcnde , komt men op een Grro*

groot plein , alomme met linde-boomen beplant en zedert den jaai e 1^"'"-

161 4 door de Magiftraat geordonneert tot de vveeklykze markt, ge- '^'"""

lyk wy te zyner plaatze breeder en omftandiger zullen verhalen. h\-

duar vind men op den oofthoek van de Princegragt aan de noordzy-

de het gemelde Boterhuis-, een gebouw, ten uanzien van 't gebruik,

waar toe het zelve in den jaare 168 1 is gefugt , zoo groot , net en H^cda-

findelyk , als in eenige Had , onzes wetens , v;;n Holland , ja zelfs "'j^^j^'l'^.

van de zeven \ereenigde Pro>intien gezien werd. De eerlle lleen bouw.

a'n die huis is den 30 Mei iC8i door den Heerecn Mr. IJlllcm-Gcr-

r'lt Dedcl, eenigen zoon van den Heere en Mr- Johan DedeU in der

tyd Burgemeeiter van 's Gravenh;ige , en als toen Commiiriris tot

dit vverk geilcit, in zync jonge jaaren gelegt bezuidcn de Waag te-

gens den trap aan daar men na bo\en en l^cnedcn na de kcldcr nnc'er

de Waag gaat. Het gebouw is byna vierkant en geplaatll op den

grond van St. Elizabeths Suilerhuis, 't geen voorhcen , gelyk elders

.

by ons is aangemerkt , hebbende gellaan voor aan op de Groenmarkt

en een lluk wegs op de Laan , zoo als uit de oude tondamenten ,

keldcrs en andere overblyfielen , die men by 't vertimmeren van de

huizcn in de laatftgemelde I'traat , onder de aarde nog dagelyks ont-

dekt , kan blyken , met zyne belendingen tot zoo verre heeft ge-

ftrekt. Het onderlle gedeelte , 't welk op verfcheide fteene boogen

en pylaaren rull , is eigentlyk gefchikt tot de flandplaats, daar de,

bouwluiden , zoo uit het Weftland als andere omleggende dorpen.

met hunne boter op de gezette marktdagen in alle ordentelykhedt-^i.

Hhhh voor-
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voorflaan. In 't midden van 't gebouw is om hoog een coepel en

1jo\ en nan een glazen lantaarn , waar door men beneden op de ge-

melde Itandplaats bequaam ligt ontfangt.

\ oorhecn plagten dc burgers en invvoonders van den Hage ( zoo

als de Heer van Bleisvvyk in de befchryving van zyne ftad aantekent)

hunne meelte boter te Delft te gaan koopen , 't geen door de wak-
kerheid en goede voorzorge van de Magiftraat van den Hage , ze-

dert den opbouw van dit huis , zodanig is verandert , dat zelfs nu

veele vreemden uit de nabiiurige plaatzen hier te markt komen;
Maar toe ook zeer vecl helpt de fchoone boter, vvelker vvederga ner-

gens C wy zwygen zelfs van de Leidfche ) te vinden is, die hier alle

marktdagen in zeer groote menigte te koop gebragt {v) , verkogt,

en allervvcgen verzonden werd. Schoon dit gebouw nog jong is (jiv)

,

en dat de verdering van boter voorheen hier zoo groot niet is ge-

vveefl , zoo vind men egter dat al in vroege tyden nodige voorzienin-

ge is gedaun tcgens het bedrog , 't geen by zommige baatzoekendc

verkoopcrs vvierde gepleegt , voornamentlyk in 't verzwaaren van de

boter-tonnen , welke om dcs te zwaarder te zyn , men gewoon was
te maken van grocn hout of oly-tonnen. Waar jegens de Raden
van den Hove van Holland , willende voorzien , by een fpeciale

Keure van den ii. Junii 1441 „ wel exprellelyk hebben geftatueert

,5 en geordonneert , dat de boter-tonnen niet zwaarder zullen mo-
5, gen werden gemaakt , dan de heele ton 40 ponden , de halve ton

,5 24 ponden, en een vierendcel 14 ponden ; dat ook dezelve zullen

„ moeten werden gewogen en gebrandtekent , ecr daer in boter

5, mach werden gelegt , op verbeurte van de boter en tonnen. Ook
zyn in laatere tyden by de Magiftraat veele goede Keuren en Regle-

menten gemaakt zoo tcgens het verwen van de boter, het verkoo-
pen van buitenlandfclie boter in Haagfche fuftage of vactwerk , als

mede op Jiet eiken , brandtekenen en wegen van de boter-tonnen.

De

{v) Zie 't Placcaat van Holland van den iz. Augufti if 16 , waaiby vcrboden
ivcrd geen boter in tonnen te koopen in huizen dcr landlieden , maar dezelve tcr

markt te brengen in de llcden , daar ondcr de bouwluiden gelegen zyn. Grooc
Placcaat-boek , 1. dcely fol. 20f 3.

(w) Dat 'er al in viocge tyden in den Hage een Botermaikt is geweeft, blykt
dnder andercn uit ecncn brief van den jaare i f5-4 , een buys ftaande alhicr in ilen

Hage nan de Botermarkt , bckgen aan de zuitzyde yiuthonis Nicaftus^ enz. Waar ei-

gentlyk dezc Botermarkt gclcgcn is geweeit , is by ons onzekcr > ongetwyffelt
aan de zuidzydc van de dagelykzc Grocnmarkt , om dat dc voorn. ylnthunius Ni-
cafuis ter zelver tyd zync huizinge aldaar hadde, zoo als af te nemen is uit de bc-
Icndinge van ccn huys Jlaandc in de Nieuwjlraat over bet Stadbuys^ hekgen ten oojien

Antbonim Nicaftus van Flory^ ten noorden Mr. Frank Bovt , Advocatrt in den Hcve
•van Hollant

J
ten njucjlen die Heerejlraat ^ enz. : zynde dcze brief gedagtekcnt den

14. Fcbruarii iffi. Naderhand mocftcn de gcene die met boter te markt qua-
mcn, hunne ftanplaats ncmen in deHoogftraat by 't huis gcnaamt de Burcb, vol-
gcns ordonnantie van den 14. December 1614, nopende de ordre van 't ftaan van
alle Waaren op de marktdagen j Foorts zullen m de voorfz Hoogflraat ftaan alk de
huyshyden^ met boter , kaes., eyeten, hoenderen^ duyven en diergelyke ivaeren te markt
komende , enz.
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De Keure van den jaare 1655 "^^n 9. Junii , tegens het vervven van
de boter, loid in dezer voege :

33 T^Ewyle menhoe langs hoe tncergewaer werdt, dat veele huys-^ Verbod

35 JL>^ luyden onderllacn hacrc bleeckc, ilegte ja geheele witte vange-

j, Jiooybotcr met Or/ianus ^Oraiigewater en andere coleurende Mate- l"^^%
3, rtn lodanig op teptonken, vervalfchen en root te maken, dat de t.-bren-

3, felve oogfchynnelyk Ibhynt te wefen a an de belle en duiirabelile 6^"-

53 roode boter, zulk dat dezelfde gevervvde boter alhier tcr iledeter

35 markc werdendegebrau,t5 aen veele goede ingefetenen , onkundig)[

3, fj-nde van 't voorn: bedrog, voor de belle ende duurabellle boter

35 ten duurile word verkogt , ook voorwetens by fommige 't zy uyt

3, minagie of profyt, gekogt word, zulx dat daar door de arme ge-^

33 gemeente de gelegcntheyd benomen werd , om tot huri voordeet

„ de bleeke en witte flegte boter tot minder pryfe als de roode bo-

3, ter te koopen ; behalven dat de Orlianus , die tot het voornocra*

55 de verw en veel en meelt werd gebruykt, is eene flinkende mate-

33 rie, en niec anders als met pot afch en water gebrooken zyhde ,

35 tot het vervven van de boter gebruykt kan werden , en het brdnge^

35 'Vuater en andere materie daer de boter mede geverwt en vervalft

55 werdt , foo quatt , fcherp en ondienllig zyn in de boter ^ dat de-

55 lelve daer door in een korten tyd komt te verandereri , en ohbe-

,j quacm te werden om genuttigt te wefden ; dat ook de voorn. ver*

55 vvendc materien aen de gezontheyt van de menfchen fchadelyck

3, fyn ; 800 I8T, dat de Magiilraat van \ Graven-Hage daer te-

33 gens na behooren wilknde voorlien, na 't exempel van andere lle-

3, den goeigcvonden hebben by defen wel exprellelycken te verbie-

3, den , ccnige gecouleurde boter binnen deler ftede ter markt te

3, brengen , te verkoopen ofte voorwetens te koopen in 't minlle

3, nogte meelte onder wat pretext het zoiide mogen zyn , op de

33 vcrbcLirte vj(n dc zelfde boter en een boete van xxv. guld. tot xl.

,5 groten 't link op yder tonnetje ofte flicke boter ; behoudens nog-

3, tans dat de boter, dewelke by de huysluyden met^o//^.f bloemcn al-

3, ken fonder eenige andere lloft'e daer toe te gebruykeh , hooger

35 van coleur wert gemaekt , nief verltaen werd hier door verboden

35 te fyn , te weten fodanige , die na den eerllen Mey en verleden

55 eerflen November werd gemaekt ende nergens na zoo vet en goet.

„ is 5 als andere , verboden op verbeurte en peene als in 't I'egard

55 van de andere geverwde boter is gel'egt.

jV rnde ten eynde 't voorn. bedroch des te bcfer tnag A^erden

33 gewcert , hebben die van den Gerechte by dezen gecoramitteert

35 ^ oor dezen lopenden jaere .....
it Ende den zelven 3 beneffens den Schout eii zyne SubOituyt by

defen geauthoiifeert, om nauw toe te lien, datgeene zodanige ge-

vervvde of vei'valfchte boter alhier ter llede ter markt werde ge-

bragt , ofte ook elders binnen defe lladt verkogt ofte wctens ge-

,3 kogt werde 5 met laft omme defelvc boter door den Schout of zy-

95 ne Subllituyten te doen wegnemen.
^

Ilhhh X Werd

3)

33

33
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„ \Y'erd dcrhalveneenen ygelyken by clefen vvcl cxprefielyk ver-

„ boden , den vooiiz Commiljarillcn in "t exerceren van hun ampt,

5, qua yk toe te fprekcn ofte bejegenen, ofte ook cenige verhinderinge

J, te doen , op een boete van vyf en twintig gulden en arbitrale cor-

„ redie*

J5

33

>J

33

33

3>

33

53

33

3>

33 Maer fullen alle huysluydch en andere perfoonen , met boter

te n arkt komende ofte deielve alhier binnen brengende, dewclke

\crn;eynen fullen door het oordeel van de voorfz Commiilariiren

vercrgelykt te fyn , haer vermogen te addrelleren aen de Heeren

Burgemeefteren, dewelke op becedigde verklaringe van de huys-

luydefij die defelve aengehaelde boter hebben gemaekt , van dat

defelve met geen verwltoticn ofte anderzints is gecoleurt ofte con-

trarie defe keure gebloemt is, ordre lullen llellen, dat de voorn.

boter werde gereilitueert ; des die gcene die de voorn. boter niec

felfs geleyt hebben, defelve alhier ter llede foo lange in bewaringe

fullen moeten laeten , tot dat by de huysluyden de aengehaelde

j, boter hebbende geleyt ofte gcbouwt , gelyke verklaringe lal fyn

53 gedaen.

5, Ende by aldien yemant van de burgeren ofte Tngefetenen eenigc

35 fodanige boter onu'etent hebbende gckogt en in lyn kelder opge-

5, fetj naderhant bevindt, dat deielve komt te verderven, fal daer

35 over mogen verlbeken 't advys van de voorn. Commifrariffens en

39 by aldien by defelve geoordeelt werd,dat de voorn. bedorven boter

,5 tegens het verbot gevcrwt ofte gecoleurt is, zal die geene dicde-

3, felve gelevert heeft , gehouden fyn den prys by hem daer voor

3, genoten , aen den kooper te reftitueren en daer en boven de boe-

35 te van de keure te voldoen , ten waere hy bereyt ware de voor-

„ verhaelde verklaringe zelfs , ingevalle hy de boter geleyt heeft

,

5, te doen ofte anderzints door den huysman die defelve geleyt heb-

3, bende gelyke verklaringe aen Burgemeefteren wierde gedaen.

3, Sullen mede alle de perfonen haer met het gooten van de boter

j5 ernerende , aen handen van Burgemeefteren moeten belooven , zoo^

3, wanneer fy eenige boter bevinden contrarie defe keure geverwt of-

,5 te gebloemt , 't zelve den Schout en Subfiftuiten bekent te ma-
j, ken,

3, Aldus by de Magiftraet vafi 'sGravenhage gedaen en gearrefleert

:ft
ter Camere van Burgemeefteren op den y. Juny 165-3 en ten felven

^ dage gepubUceert.

Onderllont, by my.

En was onderteykent

,

G. GRASWINKEL,

t)t
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Tot meerder gcmak en gerief van den kooper en verkoo^er, on'-

derworpen zynde de borer te laaten Mcgcn, is met deie nieuwe
bouwing daar by en nevens onder \ zelve verw ulfzel gevoegt de
W^irig , dewelkc al voor eenige jaaren hier ter plaatze hadde geltaan

,

na dat dezelve te voorcn gehouden was eerll in of aan de St. ]\iko-

laas kapel, nu de Vleeshal, daarna agter de groote kerk (x) in 't

flop genaamt tie Sak^ van w^aar zy eindelyk alhier gebragt en geftelt

is geworden. Door wieii en ten wiens behoeve de Wage eertyds is

gegeven , en hoe de Magiftraat aan 't regt der zelve gekomen is

,

hebben wy in de belchryvinge van 't St. i\ikolaas Gaflhuis verhan-
delt. De intklling van de publieke Waagc is alomme in alle gere-
guleerde Landen door den ganfcheti werreld al van buds in gebruik
geweeft , om ecnen ieder zyn bedongen gewigte te doen hebben.
Hier moeten 00k alle andere waaren en koopmanfchappen , welke
gemeenlyk in ''t gros by ponden werden verkogt

, gewogen , en na

de vi'aarde een zekere gezettcn import betaalt werden ; zynde daar

toe een gezwooren Waagmeefter, die weet hoe veel voor ieder loo
ponden na maate moet gegeven werden. Tot dienft van alle die

aan de NK'aag te doen hebben , zyn eenige gezwooren arbeiders , die

men hier Boter- of TVaag-kriiyers noemt , bellaande in een gilde , hct

geen door drie Hooftmannen geregeert werd.

De
Waag

Tot war
eindede

Wagen
zynin-

gellelt.

Bedien-

den vari

de

Waag.

COLLEGIUM PHARMACEUTICUM,
O P

BROEDERSCHAP der APOTHEKERS.

Het bovenfte gedeelte van dit gebouw is by de Magiftraat ten ge-

bruik gegeven en vergunt aan 't Collegium Pharmaceuticum of Broe-

derfcbap der Apothekers , die aldaar hunne gewoonlyke vergader-

plaats hebben. Voor de vernieuwinge van dit gebouw , plage het

St. Lucas Gilde , nu de Confrerie van Piftura , 00k aldaar haare by-

eenkomft te helDben , aan welke zedert toegevoegt is het boven-

gedeelte van het Koorn-huis , gelyic wy zoo aanftonds nader zuUen

melden. De kamer , waar op de Apothekers hunne vergaderinge

houden, is een zeer groot ruim vertrek , alomme zoo aan muur als

zolder behangen met de uitgelezenfte fraaiheden en rariteiten 1 wel-

ke natuur en konil konnen uitleveren , met veel moeiten en koften

uic alle oorden en geweften der werreld , door den tyd by een ver-

gadert, wel waardig om van liefhebbers befchouwt te werden- Aan
het eindc van de zaal Itaat een tamelyk groote kas , hebbende de

vorm en gelykenis, als mede de coleur van een bybel of ander dier-

gelyk boek , dat met rood Rufch-leer is overtrokken , en voorts

Hhhh 3 voor*"

Collegi-

titn

Fhar-
maceuti-

cum of
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(x) Zic hier van hec bewys in dc Bylagc SS.



63^ B E s c n K y V I N G
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voorzicr met twee kopere knipfloten. (^p 't voorftc gedeelte pron-

ken de ^vapenen van de.Kegenten in der tyd , en op den rug vcert

het zelve lot opichrift Thesaurus Sanitatis, cm dat daar n\

opgefloten zyn de voornaamfte Simplicien , die in de i harmacie be-

kent z)n5 en den geenen die zyn proef als Apotheker Mil doen, m
't exaniineren voorgcftek werden. Niemand mag in deze Confrerie

voor Apotheker geadmicteert werden, ten zy hy alvoorcns, na b.-

hoorlyk gedaan examen , tot confrater is aangenomen. „ C;mme

daar toe te geraken , moet dezelve hier of elders zyne leerjaaren

volbiagt hebben, waar van liy gehouden is aan Deken en liooft-

mamen behoorlyke afle te vertoonen. Dog eer hy tot het exa-

men en doen van proeven toegelaten werd , moet by hem voor

het regt van de Confrerie in handen van de Kegenten betaalt wer-

den tens dezomme van 60 guld. , ten ware hy een inboorHng zy

,

die n et 40 guld. voUlaan kan , en een i^pothekers zoon, met de

betalinge van xu gulden , boven de Leges der Heeren Examinan-

ten. Dit vooraf voldaan zynde , werd de Candidal us ten over-

iUan van een Gecommitteerden uit de iid. AgtbareMagilliaatj ter

beltemder tyd op deze kamer , zoo door de ordinaris gcgagcerde

Haaglche Do6toren en Profefbr Anatomicus , als 00k door Deke-

nen en Hooftmannen van het Collegie geexamineert en onder-

vraagt op alzulke Itukken en pointen van de Phannacie en appen-

dentien en dependcntien van dien , ook Simplicien en Compoli-

tien, die hem tot voltrekking van zyne proeve voorgeftelt zyn,
als de voorlz Examinanten goedvinden en nodig agten. ( ok werd
dezehe geexamineert in de Latynfche tale, tot zoo verre, dat hy
betoone den concept van de i harmacop:ea Hagienlis , als mede
de recepten en ordonnantien van de Dodoren ter winkel komen-
de wel te vatten en veritaan , en verdcrs niet. 't Zelve tot ge-

noegen van de gezamentlyi.e Examinateurs volbragt hehbende en
tot confrater aangenomen zynde , is hy , alvoorcns zyn winkel te

,-, mogen openen, geliouden van Deken en Hooftmannen te vcrzoe-

3, ken teftimonium van zyn meelterfchap, hy de gem. Regenten ge-

5, tekent en met het zegel van 't Collegie bekragtigc , en daai' voor
,, betalen de zomme van 15- gulden , en verders ten zynen kofte te

„ vernieuwen ter difcretie van dezelve Regenten , eenige Simpli-

„ cien, die als dan in de kalfe zouden nibgen veroudert zyn.

Dit Collegie of Broederfchap werd beftiert door een Deeken en
vier Hooftmannen , onder welker opzigt en difeftie op deze kamer
ten profyte van 't zelve Collegie {y ) , om zekerc jaaren , na de nood
eerder of laater vereifeht

,
gemaakt en gedifpenfeerc werd het alom

bekend en vermaard hulpmiddel Tberiaca^ of andefs gemeenlyk ge-
riaamt Feneetjche Theriakel. Ter zelver tyd werd aldaar vertoont
een groote wel opg^difchte tafel , voorzien met ontrenc de tagtig

zoo groote als kleine fchotelcn , waarin de fimplicia of droogeryen
met de verdere ingrcdienten of noodzaakelykhcden tot deze compo-
fitie nodig , elk na zynen aard , zoo aardig en geellig zyn gefchikc
engevoegt, dat een ieder , dezelve aanfchouwende meent te zien

een-

{y) Zic Ampliatie van den 16. Fcbr.i(5y8.
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eene tafel, ?.angercgt tnetde aangenar.mftc en delicaatfle rpyzen,wel- Wor-
ke en mond en oog konnen vergenoegen. Deze zoo wel toebereide btrcid-

tafcl werd als dan cenigt da^^en ten toon gcUelt en van veele voor
naame perzoonen bezigLi^•t.

Dit liroederfchap , 't geen voorheen mede behoorde onder het ^'''•''e

klein St. Ivikolaas-gilde , beJtaande uit Kriiideniers , Konfituriers
, ^^7.!^^.

AettQuaariers , en ardere daar onder reiorterende , wierd op 't drBroe-

vcrzock dcr Apothekers in den jaare 1629 door de Alagiitraat daar derfchap

van afgeicheiden , tot een eige en afzonderlyke Confrerie opgeregt jf
g^"^"

en met verfcheide nieuwe voorrcgten begunlligt. Cnder deze zyn hoe na-

wcl de voornaamfte , „ Dat geen Dodor ofte Candidatus Medicinx dtrhand

3. alhier in 's Gravenhage zal vermogen Apothekers ( ofte onder ee- j^-^^.^^"

55 nen anderen naam) winkel op te zetten 5 ofte voor de gaande en zondert.

5, komencle man tekoop te houden eenige medicamenten in tgroot Nieuwe
55 nog klein, publj-k of privaat,met opene of geflotene deuren,ten voor-

,5 zy hy al bevoorens aan de Confrerye der Apothecarilfen promp- ^^S'^"

55 telyk voldaan en betaalt heeft een zomme van twee hondert en zehe

55 vyftig gukien, en zal dezelve zig voorts fliptelyk en punduelyk vergunt.

,5 hebbcn te reguleren na alle de artikelen van den brief by de Agt- ^^^p)

J,
baare Magiflraat aan de Confrerye der Apothecarillen ge^even en i^-nov.

35 verleent op een boete van tvvaalf guldens , gelyk in geval van le-
'J^f'-^:

55 veren5 verkoopen en diliribueren van Medicynen jegens alle ande-

55 ren in voorgaande artikelen is geexprelleerc en geltatueert ; ten

55 ware zodanige Doftor of Candidatus zig wilde aanuellen en bege-

,5 ven onder een examen en toe het doen van een manuale exercitie

53 volgens den teneur van den voorfz. brief ; 't welk 00k vcrftaen

55 werd van zodanige Doctores of Candidati5 die haer zouden wil-

55 len begeven tot het doen van winkels van Simplicia of Drogeryen

55 ofte wel die hacr in zodanigen winkels zouden onthouden5 en on-

,5 der dat prsetext hare geprepareerde medicamenten zouden tragten

„ uyt te leveren en te verkopen 5 op gelyke boete van twaalf guldens

iedermaal als vooren.

Dat geen Chirurgyns of BaH^iers alhier in 's Gravenhage aan
Q-^^lf^r.

eenige patienten of perzoonen zullen mogen verftrecken, leveren 29 Nov.'

ofte ingeven eenige confectien ofce medicamenten, 't zy dezelve ^^^'J-

beftaan ^.v finiplicibus of covdpnfitis ^ van wac naam of qualtteit die

zouden mogen wezen, op peene van telkens te verbeuren defom-

me van dertig gulden ten profyte van de Confrerie
;
gelyk de-

zehe mede niet en zullen vermogen eenige doode lichaamen met
balfamatien 5 coftclyke olien ofte drogues te verzorgen ofte be-

ftroyen ; veel min ten zelven eynde eenige fparadrapen ofte walle- -

klcdeien te maken ofte te leveren op de boete van gelyke dertig

gulden ten profyte als vooren, ten ware de drogues en de voorf/.

noodzakelykheden , die daer toe vereyfcht worden , by eenen A-
pothecaris vvaren gelevert en ten huyfe van den overleden ge-

bragt , om alfoo ten overftaen en in prefentic van Doftoren , die

over de afgeflorven op 't laatlt hebben gegaen, zoo het de luiden

begeeren , op derzelver ordres geappliceert te werden 5 waerni

mede zullen hebben te reguleren alle andere perfoonen , zoo rnans

als vrouwen , onder wat naem of pretext zy haer met zodanigen

werkfouden willen bemoeyenop boete en ten behoeve als vooren.

» Des-
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Aupm. „ Desgelyks dat 00k geen Drogift alhier in 's Gravenhage hem

\los^' 5, '^al vermogen aan te matigen en tc prepareren eenige recepten in

' *

„ 'c Latyn of Duitfch geichreven , veel min te maken eenige com-

'^ policien ofte Confeftien, het zy Theriacam , Mithridatium, Pur-

gatien, Pillen, Poeyers, Apozemnes, Amandel-melken, Poppen,

t)yropcn , Pleyters , Salvcn ,
gecompofeerde Olien , ofte andere me-

„ dicamenten , iiocdanig die zouden mogen werden genacmt , zclfs

'„ nict te doen mengelinge van eenige limpele drogen , na een Com-

„ politic gelykende , ( nog dezelve van buyten krygende ) acn ic-

„ mand te leveren of te verkopcn , op de boete van dertig Caroli

„ guldens t'elkens te verbeuren ten profyte van de Confreiye voor-

„ noemt ; Ende belangende het uitflaen en verkopen van zyne dro -

3, gen enSimplicia dePharmacie rakende, zal het zelve mogen doen

„ in klcin en groot gevvigt na zyn believen en welgevalien.

5, Dat mede geen Kruydeniers , Banquet-werkers , Komeny-hoii-

„ ders en diergclyke neeringe , hanteeringe , zuUen vermogen te

3, vcrkoopcn Tncriakel , Mithridaat , Slaapkruid , of eenige Simpli-

'«rt.i6.
jj cia of Droguen de Pharmacye concernerende , uytgenomen Spe-

*^'"'''''
,5 cerycn , de keuken aangaende , op pecne , dat na gedaane waer-

,, fchouwinge dezes de Contraventeurs t'elken reyfe zullen verbeu-

;, len twaalf Caroli guldens , ten profyte als vooren. Zullen ook

« op gelyke verbeurte geen Brandcwyn-neeringers mogen diftiileren

„ ofte verkoopen Aqua-vitae, Matthioli ofte andere diergelyke com-

5, pofitien van fameule Dodoren.

„ Dat insgelyks geen Operateur of andere Meefters, MeeftreiTen,

Quakfalvers , en diergelyke Markt - volgers , zullen vermogen , 't

zy langs de Itraeten ofte ook in hare herbergen te verkoopen en

te leveren eenige Confeftien , Quinteifentien , fimpele of gecom-
ponccrde Olien , Balfemen , Pleiflers , 5!:alven of eenige andere me-
dicamcnten , op poene van telkens zy daer op bevonden zullen

zyn, te verbeuren de fommc van 12. Caroli gulden ten profyte als

vooren , maer zullen met dezelve alleenlyk ter gewoonlyke plaet-

zen voorftaen , \ enten en verkoopen op de ordinaire inaandaag['e

en andere vrye markt-ciagen , en ^ oor recogniiie aen de Confre-

rie moeten betalen iedcrmaal fes lluyvers.

Vcrders zyn ook nog veele nutte en dienilige Reglementen inge-

ftelt zoo ten opzigte van degoede ftrufture der winkels, als ten aan-

zien van de Leerlingen , Knegts en Meeftcrs in 't nakomen en on-

derhouden van de goede difcipline en ordres henl. by verlcheide ar-

tikelcn van den meergemelden Confrerie-brief en opgevolgde Am-
pliatien voorgefchreven , alle welke hier uit te fchryven , wy onno-
dig agten.

Jaar- '-j-^,j^ behoeve van de gemeene Confrerie moet ieder Confrater op

aji'i heT St. Lucas Medicyn-dag in handen van Deeken en Ilooftmannen tot

zcive te een jaarpenniiig betalen eenen zilveren ducaton , daar van de rege-
bctaicn. rendc Deeken en Hooftmans exempt zyn. Ook zyn alle Drogiften

,

.„,„, die zis binnen dcze ftede tot het doen van vvinkel willen bcj^even ,/\ mpi. Ill 11 1 o J

1 Aug. gchouden voor het openen van dezelve aan en ten behoeve van deze
i'^'??- Confrerie voor een intrede te betalen de zomme van tien guldens en

iaarlyks op den dag van St. Lucas Medicyn voor een jaar-penning

der-
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dertig fluivers. De eerfte Regenten by Iiet opregten van dit Broe-

dcrfchap zyn geweeft Mark/is va7i dcr Houven-, Deken-, AdamliareU
IVilkm Rottermont -, Francois van Zevaibiiizen en Wilkm Wegen-
ivaartt Hooftmannen. En de jegenswoordige (^ terwyl wy dit fchry-

^en} zyn fFi/Ieni Middelheek-, Deeken, Roc-biis de Bye , u4nthoni van
Cats J Jo]yannes Hagens en Fleter Rottermont , Hooftmannen.

HET KLEIN of STUKKEN-BOTERHUIS.

Kamea
der eer-

fte en
jegen-

woordi-
ge Re-
genten.

Niet verre van dit l^oterhuis flaat nog een tweede met de voorge-

vel geheel enal geltrekt na de Groenmarkt, zynde het zelve over

weinige jaaren aldaar eerft gezet , vermits hec eerfte door den fterken

aanwalch en toeloop zoo van koopluiden ais huisluiden te klein was
gewordcn, voor den geenen die met ftukken boter te markt komen,
't welk daarom ook den naam van het Stukken-Boter-Huis
draagt. Dit is mede een tamelyk goed gebouw , hebbende dezelve

hoogte en zodanig gefchikt, datiiet met weinige moeite enkofte aan

het voorfte gchegt en gevoegt kan werden;

HET KOORE N-H U I S.

Nu keeren wy weder na de Princegragt , daar ons aan dezelve zj-
de tuirchen de korte Bree- ftraat en de Varken- markt voor eerft te

vooren komt Jiet Kooren-Huis, aid us genaamt, om dat het on-
derfte gedeelte verftrekt en gefchikt is tot de Kooren - markt , al-

waar de huisluiden uit het Weltland en van andere dmleggende plaat-

zen des maandags met hurt kooren in zulken overvloed als elders te

markt komen en met allerlei graanen, ertenj boonen enz. te koop
ftaan. Dit gebouw is in den jaare i66z aldaar geftigt, zynde de eer-

fte fteen daar aan gelegt den 13. April, na dat in voorige tyden het

Kooren -huis en Kooren -markt (z) elders plagt te wezen. Het zel-

liii ve

(z) Het eerflc Koorenhuis , waar van wy vermelt vinden , is geweeft de Ka-
pel van St. Nikolaas Gafthuis , eer dezelve tot een Vleefch-hal wierd gefchikt ,

zoo als Bor getuigt Ncderlandfche Hi[i. IX. boek op '/ jaar if 7<S, pag. 142,. zcg-

gende, dat Hcrtog Jalbrccht van Beyeren ^ na dat hy in I5f7 het St. Nikolaas

Gailhuis hadde geftigt , „ het zelve hccfc begiftigt met het Kooren-huis en Wa-
„ ge } wclk Kooren-huis en Wage de Magilhacten van den Hage van de Regen-

„ ten van 't gem. Godshuis over corte jaeien gecogt hebben , alwaar zy nu een

„ zeer geiieffelykc en fchoone Vlcefch-halle gemaekt hebben , tn de Waege daer

„ by gcaccommodeert , en de'Koorcnmarkt hy de Groenmarkt geordonneert. Het
XIV. artikel van de Kcure op de ordre van het ftaan met waarcn op den ordinaris

maandagzen marktdag, gepubliceert den 14. December 16 14, fprcckt mede daar

van in dezcr voegen. ,, Acn de Noortzyde van de Markt op de plaatzevan 'tSt.

„ Nikolaes Gafthuis zuUen ftaen die gcene die comen met alrchande yfer en hout-

„ werk , laetcnde de vrye paffiigicn , dat mm met ivagen en paerden aen en van 't

i. Ccorenhuys ful mogen cnmm en ridcHj, gaende zuytwaerts en weftwaerts omme.
Naderhand is de Koorenmarkt gebragt op dc nieuwe Groenmarkt , volgens Or-

donnantie van den ;o Ottober i(>if. medcbrengendc, dat men geen kooren of an-

dere gryncn iai mogen verkoopen dan op de nieuwe Groenmarkt- Waar nu dc

huisluiden en andere met hun kooren aldaar geftaan hcbbco , wyft het i artikel

vaiT

Het
Stuk-
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Koo-
ren-
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Wan-
n eer ge-

ftigt en
hoeda-
nigheid

van 't

zelve.



6^0 BESCHRYVING

KONST-
GENOOT
5CHAP
VAN
PlCTU-
RA.

Geftel-

tenis en

gebruik

der ka-

mers.

De eer-

fle tot

verko-

ping van

Schilde-

ryen.

Bcfchry-

ving van

dc konli-

ftukkeii

aldaar.

ve is een rcdelyk goed gebouw, ter wedcrzyden met cen burger huis

bezet, en rule van voorcn op negen bogen, ondcrfceunt met ftecne

pylaaren , tullchcn \\ elke houce heidcen zyn tot lluitinge van de markt-

plaats , na 't eindigcn van de gefteldc markidagcn.

HEX KONSTGENOOTSCIIAP van PICTURA.

Boven dit gewelf zyn verfchcide fraaie kamers en vertrekken, daar

voorheen het Koetfemakers- Gildez>aie byeenkomft hadde («}, dog
zyn naderhand aan het Konftgenootfchap van Picliwa ingeruimt en
tot deszelfs vry gel:)ruik gegeven, na dat het eerlt zyne vergader-

plaats boven de oude Boterwaag hadJe gehad. Het grootfce van de-

ze vier vertrekken dient tot de verkoopingen van ichilderyen, die

uit fterfhuizen ofanderzints voorvallen, waarvan het Confraterfchap

zyne voordeelen trekt, en is waardig om van alle konftkenners en be-

minnaars derzelve met een oplettend oog befchouwt te worden, als

zynde ver^iert en alomme opgepronkt met de uitmunccnfte ftukken

der voornaamftc Meefters, die *sGravenhage in die konll tot nog toe

hecft voorgebragt , en welker faam door hunne voortreifelyke pen-

ceelen niet alleen aan de konftlievende Hoven, maar zelfs binnen Ro-
me en door ganlch Italic als onfterffelyk zal duuren. De Heer Arn.

Iloubraken heeft dit vertrek zeer net en naauwkeurig in zjn groot

Scboubia'g der Nedcrlandfcbe Koiifijdnlders {b) afgemaalt. Wy zvd-

len ens alhicr van zyne woorden bedienen en daarby voegen eenige

veranderingen en vcrmcerderingen , zoo als dezelve ons door den be-

roemden Konftfchilder Matth. Terwcften, tans en voorheen temeer-

maalen Deeken van dit aanzienlyk gezelfchap, zyn opgegeven.

„ De zoldering van deze zaal, zegt Houbraken, van onder te

» zien , is verdeelt in vier hoekftukken met een ovaal in \ midden ,

„ alle met beeldwerk konftig befchildert. Het eerite hoekftuk door

„ Theod. van der Sdnmr gelchildert, verbeeld de drie hoott-coleu-

„ ren. Het tweedc door Btiniel Mytcns, daar de Waarheid op den
rug van den Tyd aantekent de hiftorien , welke door de Faam , ruf-

tende boven het beeld der Waarheid op de wolken, en omringt met
eenige muzikaale infirumenten &a. Cupidoos , werden uiigebazuint.

„ Het derde door Aug. Terwefieiiy waarin de Perlpeftief, ofDoor-
„ zigtkunde, Architeduure ot Bouwkonft zig vertoonc. Het vierde

door

van de Oidonnnntie op 'r ftuk van de koorcn-markt, gearrefleert den p Maart
irtrto, klaailyk aan

: „ In den eerften fuUcn geftclt wcrticn twee gefwooren Koo-
rcn- Meefters en zckcre Koorendiagers, die de landluyden en andere kooren-
verkoopcrs waer fiillcn nemcn , die haer kooren en grcynen ter marki fullcn

brengen , omme 't felve te ontfangen, en ter behoorlyke plactfe re bcftcllen, le

„ weten , het horen en greynen van de Lanclluyclen aan de Noortz.ydc van de nicwwe

„ Groenmarkt , endc van alle Voorkoopen foo uyt andere jlcden komende , ah alhier

„ ivoonetide , aan de zuytwejlzyde van de voorfz. markt , ondcr de refpeSiive leuyffen

„ tot dien eynde aldaer gemaekt , ofte nog te maekcn^ en yeders koorcn by den ande-

„ ren, zulks dat het felve van de andere luyden koorcn onderfcheyden kan wer-
den.

(«) Jac. van der Does, Bcfchryv- van V Cravenhcige
, pag 84-

{b) Idtdy pag- 243-i4f.
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„ door Rohb. dii VaU waarin de Aftronomie of ftarrekunde en Geo-
>, metric of Meetkonft ge^ien werd. Het middcIvaK door Will. Doii-

s, dyns befchildertjvertoonnt de Haogze Stedemaagt, onder welkerbe-

„ fcherming zig de Schilderkonft, beeldthouwery, Glasfchildery en

„ Graveerkonfc aanbieden. Hiernevens aan ziet men Pallas, verzelt

„ met de Konftliefde en Groffchilders met ladder en kladpot •, De
„ Boekbinders met fchroef en pers, en de Steelmakers met hun ge-

„ zelfchap, in yver ten konft-hemel uitbonzen. En in het Schoor-
fteen - ftuk door Alatth. Terivejlen gefcJiildert , ziet men de jeugt door
Mercurius opleiden tot de konft - Ibhool van Piftura , welke gczeten
onder de befcherming van de Magiftraat van den Hage de jeugt met
blydfchap tot haar ontfangt , en door 't vertoonen van de pryzen aan-

moedigt, terwyl de Faam, zittende in 't verfchiet op de woiken, ge-
reet is om uit te breiden den lof der welverdienenden.

Het tweede vertrek dient tot hunne vergaderplaats , daar des Sater-

dags avonds eenige ieden, die daar toe luft hebben, zig by den an-

deren laaten vinden; „ en pronkt met een glazekas vol konft-boeken
met vergulde banden , by 't afiterven van dezen en geenen tot

hun gedagtenis aan deKonft-kamer vereert, als ook in twee lyften

de lykvaarzen op de uitvaart der berugte konft -fchilders Daniel
Mytens-, voorgevallen op den 19 van Herfft-maand 10S8 en Willem

,, Doedjns C<^} » 't eene door J. Sterrenberg, 't ander door Sylvius

if berymt. Het derde vertrek dient tot de gemeene Tekcn - plaats

„ of Academic, opgeregt in den jaare i6tii. Het vierde is totgebruik
van den knecht van 't Konflgenootfchap.

Dit Broederfchap , 't wek voorheen onder 't oude St. Lucas -gilde

behoorde, en in den jaare 1661 is opgeregt, beftaat tans alleen uit

Konrtfchilders , Plaatfnyders en Glazefchryvers , hebbende zig in den
jaare i6f6 afgezondert van de Kladfchilders, Boekbinders en Stoel-

makers, waarop dan ook ziet de voorfz fchilderye door den Heer
Willem Doiidyus, daar deze gemeide Gildebroeders met hunne ge-
reetfchappen ten konfthemel werden uitgeftoten. De Beeldhouwers,
die het Konftgenootichap waren by gebleven, hebben zig ook over
weinige jaaren daar van gefcheiden en onder een afzonderlyk Gilde
begeven, moetende egter aan deConfrerie jaarlyks nog eenige erken-

teniire doen.

De rede van deeerfle afzonderinge ( welke mede in andere Steden,
daar zulke Konltgenootfchappen zyn , is gefchied j zegt de gemeide
Houbraken, fproot wel voornamentlyk daaruit, „ dat het by veele

„ van de Konftfchilders dies tyds in gebruik gekomen was, dat zy
,, openbaare winkcls en vcrkoopdagcn van Schilderyen h'elden, en
5, dus zig om hun voordeel te bejagen, met het voorregt van een

gild dekten. Maar als met 'er tyd het glalTchilderen geheel ten on-
5, bruik Nvierd, in enkel glazemaken verkeerde , en door de flegte

„ tyden gemeene Konilfchilders mede tot de kladpot vervielen, en
liii ^ het

j>

»
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(c) Deze berocmcie ScliilJer is ecu van de eeifte ofwcl dc voornaamfte ge-

Vvceft, die in din jaare 1661 dit Konftgenootfchap en d'Acadcmie tot opbciuw

van dekond hiclp oprcgtcn, waar van hy ook nadcrhand veifcheide maakn Di-

refteur of Regent is geweeft j en ftierf in 16^7- Houbraken, 2 cleel, fag. 23 f.
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het getal der Groffchiklers hielpen vermeerderen7"en clus bet Gil-

debroederfchap meeit in Ambagtsgezellen bcilond , hebbcn de

konftoeffenaers daar wat tcgens aangezien, als waar het der edele

konrt oncer aangedaan , onder Ambagtslieden geftelt te worden.

Waarom zy dan gelegentheid zogten om dit Broederfchap te ont-

gaan, en een Konfraterniteit van cnkele konlt - oeftenenden op te

rechten.

•^y^n.
"

,, Die van'sGravenljage, vervolgt hy, quamen in den gemelden

neerhet » jaare 1 65 6 op den 15-. van Sprokkelmaand by den anderen, om
zeiveai- ,, over de wyze van fcheiding te beramen en een verzoekfchrift dies

fchSV » aengaande te prefenteren aan de Magiftraat ; en waren de verzoe-

» kers 48 in getal en onder deze Dirk van Lis , toen regerende Sche-

„ pen. Hier op wierd hun verzoek van fcheiding uit het Gilde van

Glazemakers, Stoelemakers en Boekbinders toegeikan, en aan hea

verleent eenen afzonderlyken nieuwen Gildebrief, behelzende i8.

Artikelen, gedagtekent den 21. Oftober deszelven jaars, by wclken

ook aan deze Konfraterniteit veele voordeelen en voorregten wier-

den vergunt en geaccordeert.
Voor- Onder deze zyn wel voornamentlyk , „ dat niemand voor Meefter

en^vrT- »' '" ^^ voorfz konften bekenc zynde, 't zy inwoonder of vrecmde-

dom- »j ling , in den Hage eenige Schilderycn ofte konften zal mogen ma-
men. „ ken en verkoopen , voor en al eer hy in de voorfz Confrery is ge-

» admitteert.

» Dat niemant voortaen met zodanige Scliilderyen of konften

)) zal vermogen vendue te houden, ten zy hy alvoorens twee agter-

yt een volgende jarcn in den Hage of jurisdittie heeft gewoont, ten

3, minften tot contentement van Deeken en Hooftmannen voorn. ge-

„ caveert 't zelve te zullen doen en by de Confrerie is geadmitteert en
„ bewyzenofverklaren tot genoegen van de Magiftraet of Confrerie

,

„ dac alle dezelve Schilderyen of konften hem in eigendom toebe-

« hooren.

„ Dat ook geen buitenperfoon eenige Schilderyen , Beeldhouwe-
„ rye, konft van plaatfnyderye en glasfchryverye in den Hage zal

), mogen inbrengen ofte doen inbrengen om te verkoopen ofte doen
„ verkoopen om vendue te houden ofte doen houden onder geen
,) pretext ter werreld, ten zy daar toe by de Magiftraat met advys

)) van Deken en Hooftmannen van de voorfz Confrerie fpccialyken

„ geadmitteert , op de verbcurte van de ingebragte konftgoederen ,

„ ten profyte van den Heer Otficier, Konfrerie enarmen, elk voor

„ een derdendeel. Dat mede de Schilderyen en andere werkenvan
„ de konftenaers in dczen geexprefleert, die van buitcn in den Hage
), en reftbrt van dien by vreemden of ingezeten in de boel-huizen in

„ den Hage gevallen , werden gebragt," om by den Boelhuis-mee-
,) fter verkogt te werden, zullen verbeurt zyn en ten proffyte van
„ de Confrerye moeten geredimecrt werden, ftuk voor ftuk, met
„ de fomme van thien gulden, ten ware 't zclfde gefchiede met fpeci-

„ aalconfent.

Buiten deze en andere artikelen breeder by de gemelde Ordonnan-
tie vermelt, is nog den Konftfchildercn ten voordeele vergunt entoc-

geftaan,
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geftaan, „ dat bejaarlykfe venduen by de Confrerie te houden, be-

„ raamt en geleyt zullen worden op zodanige tyden en plaatzen , als

„ de Hoofden van de Confrerie met approbatie van Burgemeefteren

3, zullen goedvinden , en dat zy van ieder gulden 't gant verkogt werd ,

3, den twintigllen penning zullen genieten , behoudens den Boelhuis-

„ meeiler zyn recht, mits daarult betalcndc des Contra- Boekhou-
„ ders vacatie en eenige extraordinaris onkoften op de vendue ge-

„ meenlyk vailende.

„ Eindelyk, op dat alle de voorfz artikelen te beter en na hare for-

me en inhouden zouden mogen werden geobferveert en nageko-
men, hebben de Schout, Burgemeefters , Schepenen en Regeer-
ders voorn. Deekenen Hooftmans vande Confrerie geautliorifeert

,

„ in cas iemand onwillig waere de boeten en breuken in de Ordon-
yi nantie vermelt, na te komen en te voldoen, de onwilligen daar

„ voor datelyken en paratelyken te mogen executeren , belaltende en

J, bevelende, met voorgaende kennille en confent van de Magiftraat

,

„ in cas voorfz de Subftituit- Schout, Gerechts- Boden die vande
„ Confrerie te afTifteren en de behulpelyke hand te bieden , tot main-

3, tenue en onderhoudingevan dezcn Confrcrie-brief en Ordonnaniie. „
De regeeringe van deze Konfrerie beitaac in een Deeken en drie regee-*^

Hooftmannen met een Secretaris , die voortgebragt moeten worden rim? van

uit de Meefters-Schilders en Meeilers - Konilenaars ; welke vyf Offi- j''?^."^'

cieren tien dagen voor St Lucas-dag by de Magiftraat op voorgaan- bdba!^
de nominatie verkooren en gefurrogeert werden in plaatze van de
geene die twee jaaren gedient hebben.

Ende op dat zy Jiun Broederfchap des te meerder luifter en aan- Lienieb-

2ien zouden byzetten , hebben zy de konillievenden daar toe mede
schif-^'^

genodigt en onder het zelve getrokken. Zulks dat dit Konftgenoot- dcrkonft

fchap hier door zeer aanzienlyk is geworden, dewyl veele liefhebbers, 00k in 't

perzoonen van middelen, geboorte en rang, uit alle Steden, ja zelfs
aaneg.

uit andere Provintien zig daar in en onder begeven hebben. Onder nomen.

<3eze bevinden zig 00k gemeenlyk eenige Leden uit de Magiftraat

van den Hage, die als dan door de bovengemelde Regenten tot de
waardigheid van extraordinaire Raden van dit doorlugtig gezelfchap

werden verzogt. Daarenboven heeft het Broederfchap zynen eigeti

Advocaat en Procureur j omme des noods de zaaken voor de refpec«

tive Hoven van Juftitie en elders te konnen voorftaan en verrigten

;

als mede nog een Bibliothecaris.

Die genegen zyn een lid van dit Broederfchap te werden, tekenen Hoe en

hunnen naam in een boek , en daar benevens een zomme , ieder na °
y^^^jjg

zyn welgevallen, als een doodfchuld, welke na zyn overlyden door daar in

de erfgenaamen betaalt of van dezelve ingevordert werd. Daaren- werden

boven zyn zy nog gehouden jaarlyks ten behoeve van de Confrerie
[e'jfjt.™''

te betalen eenen zilvercn dukaton. Eens des jaars plagten deze Broe-

ders by den anderen te komen op een zeer koftclyken maaltyd , maar

devi^yl de inkomften nu zoo groot niet zyn , en dat de voldoeninge

van den gemelden penning zoo gereet niec en volgt , als wel in den

beginne , gelyk 't gemeenlyk met alle nieuwc zaaken gaat , zoo werd

deze maaltyd en generaalc byeenkomft juift niet alle jaar > maar om
liii 3 ^^
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A. , , oFlaneer iaaren, na de ecldkas kan lyden ,
gehouden ,

als

tann^cVdeS s.Teden van dit Konftgenoo.fchap door arculai-

TeZeven daar toe genodigt en op 't ptagtigfte twee dagen tia At^

anderen onthaalt werden.
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XXII. HOOFTSTUK.
£en Tugt o/Spin-huis waiineer albier en voaar toe gehoiiivt. GefteU

teniffe van dit huis, De Crimhiek misdad'igers ivierden voorhee/i op

de Foor-pnorte van den Hove geplaatji en die aan geringere misdry-

ven fcbuldig waren , /;/ den Dieffteen gezet. IVaar dezelve Jiond.

Is in den jaare i6oi by de Magijlraat verkogt. Bank van Leaning,
voaar tans gebouden iverd. V Regt daar van matigden de Graven
eertyds z'lg aan , die bet ze/ve aan deze en geene by odrooi onder

zekere erkentenijfe verlcendcn. tVanneer zodanigcn Bank in den
Hage allereerjl is opgeregt. Moeite van de Staaten van Holland en

Zeeland by de Gouvernante aangeivend tot ontflaging van deze Woe-
keraarts. Refolutie by dezelve Staten naderhand op ''t Jink van de

Lombaarden genomen. V Regt van Bank te hoiiden zedert door . de

Steden aan haar getrokken , en bet oogmerk daar van. Keiiren en

Ordonnantien zoo van de Staten in V algemeen ah van de Magif-
traat van den Hage in V particuUer gemaakt tegens de zwaarejia-
gelden en den geenen die goederen biiiten de publieke Leen - banken be-

kenen.

HET TUGT of SPIN-HUIS.

En weinig verder aan dezelve zyde van de even
gcmelde gragt ziet men een ander gebouvv , dog
van veel grooter omtrek en begrip en tot een ge-
heel ander gebruik in den jaare 1661 voltrokken («),

,

voerende den naam , na 't gezelfchap dat daarin
gehuisveft is, van Tucht oFSpin-huis. De
Heer Jacob van der Does Qb) dit huis befchry-

vendc , fpreekt daar van in dezer voegen

:

Dat is een Werkhuys, om het quaet met ftraf te loonen.

En die te tuciitigen, die door 't ontfach der wet

,, Van hare fchelmery niet werden afgefet.

5, Hier -werdt d'onkuysheyt , die in lullen picegh te branden,

5, De werelt voorgellelt tot ftraf, tot fchrick en fchanden
i

En die haer goede naem, en eer lloegh in de wint.
Die fit hier voor de koft den gantfchen dach en fpint.

35

35

35

35

Spin-
HU13.

De Mariftraat in den jaare 165-9 van voornemen zynde om 't zel- SubCc-

ve Vv'erkhuis voor bedelaars , quaaddoenders en ligte vrouvvs-per-
^e^b"'

-

zoonen, die haar in ontugtig leven verlopen, te lligten , en na 't wen van

fchynt, de llaat haarer finantie op die tyd niet wel konnende dragen 'twelve

de *^^^^
Societeic

(<?) De eerfte fteen aan dit huis is gelegd den 16 Junii \6^9- vcrzogt

(^) Pag. 82. 83. envcr"-

kregen.
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de onkoftcn , die tot den opbouw v;m zulkcn gevaarte noodvvendig

vercilcJit u icrdcn , dcde door „ den Heer Burgemeefter mn Duy-

„ /le/i nan de Societcit van den Ikge proponeren , dat de Heeren

„ Burgemcellercn en Regcerdcrs van den Hage van meyninge \va-

„ ren tot weeringe van bedclaryen en andere ongercgckhcdcn al-

„ hier dagelyks voorvallende te bouvven een werkhuys , verlbeken-

„ de dac dat goede en nodige werk by de CoUegien van de Societeit

„ met een cxtraordinaris lublidie mogte vverden gefecondeert. Waar
„ op gcdelibcrecrt zynde , is ( by refolutie van den 7 Februari des

„ gemelden jaers ) v\ elgemelden Heeren Burgemeeileren en Regeer-

„ ders van 's Gravenhage tot dien eynde toegevoegt de fomme van

„ vier duyftnt ponden van xl. grooten 't pond , waer van ordon-

„ nantie lal vverden verleent , loo wanneer de materialen by der

„ hand zullen iyn en het vooriz. werk zyn aanvang fal hebben ge-

Ookvan „ nomen- Behalven deze coegevoegde zomme hebben de refpecU-
dcGods- ve Godshuizen van den Hage 00k een zekere zomme tot het vol-
huizen.

ti-ekken van dit huis moeten opbrengen, dog hoe groot ieders aan-

deel daarin geweell zy , konnen vvy met geen zekerheid uitdnik-

ken ; allcen vinden wy aangetekent , dat de Regenten van 't Le-

prooshuis in den jaare 1660 voor hmine portie betaalt hebben de
zomme van twee duizend vier hondert guldens.

Men verwagte niet, dat wyhier een omftandige befcliryvinge zul-

len opleveren, hoe dit huis van binnen in alle zyne deelen is geftelt

of uit wat kameren , vertrekken of andere zwaardere tugtplaatzen

Waar het zelve beftaat, dewyl zulks den Leezer geen verinnak , veel min
toe het eenige nuttiglieid zoude konnen geven- "V^ y zullen ons liever ver-
"1^*=

„ genoegen met aan te merken , dat dit huis zedert zyne fligting tot

gebrullit i^eer ^ari eenen dienft is gefchikt geworden en tans 00k gebruikt
werd. werd. Want behalven dat het zelve , gelyk wy zoo even hebben

gezegt, in den beginne alleen is opgeregt tegens de bedelarye en
verwilderde vrouws-perzoonen,die door haare groote onkuisheid al-

le fchaamte hebbende uitgetrokken , alhier voor eenen tyd door een
gedwongen geduld de dertelheid haares vleefchs moeten leeren terrj-

men , zoo werden nu ook aldaar opgelloten allerhande misdadigen ,

die de befcheidentheid der Regters niet geraden vind voor als nog
aan den lyve te ftraffen , en ook zulke die om hun bcdreven mis-
daad eenige Itrafte hebben ontfangen en boven dien in een tugthuis

,

voor zekeren tyd geconiineert en gebannen zyn geworden. Bo-
ven dien verftrekt dit huis nu mede tot een kerker of gevan-
genis voor capitale delinquantcn , die na llrengheid der wetten
de dood of na maate. van hun quaad bedryf minder llratfe verdie-

nen ; want voor den opbouw van dit huis ichynen de Regeerders
van den Hage onvoorzien te zyn geweell van een gcvangen - huis ,

om hunne criminele gevangens te konnen l:)ergen. Immers het
blykt uit verfcheide Sententien van den Hove Provinciaal ^r) en

ook

(c) Zie Sentcntie van den Hove vandato 1 3 Septemb. I4f8, waarby de Bail-

liu van den Hngc gccondcmnccit werd aan den Cipicr van de Voorpoorte van den
Hove te moeten betalcn koftgcld van eenen gcvangen man, dien dc B;i!lliu hem

in



van den
Hove.
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00k uit dc Koiluimen van 's Gravenhage ^^^. 50. (//), dat dezelve voor-

geplaatll wierden op de Gevangen-poorte van den Hove , devvyl al- heen
,

daar in een getuigeniile van verlcheide perzoonen ten verfoeke van ^j^'j™

den Bailliu van den Hage, verleden in denjaare 1561., onder ande- nn'neic

ren door den Bode ge/egt vverd , dat hy dcii eyjch van den Bailliniv gevan-

fvoomoemt gedaeu jegens de hiiys'uroiitve van Cornelis Cornelisz. Fajioor |^™^,\^|^p

gedragen heeft xxiij. imren tc vooren in de Ge-vangen poorte aen dc- deVoor-

zeke Pa/ioors 'ivyfcnde heeft haar dag van regie geUid \ en dat pag. p"ortc

56 van dezelve Koltuimen te zien is , dat Schepencn verleenden een

iippoindement in een criminele zaeke, 't vvelk geeindigt werd met
deze woorden : Aldm gcdaen in de Foorpoorte van dczen Hove hy al-

le de Schepencn^ fOnder Jongencel ^ den \yi"' September anno XF^.
LXI. niyprefent, A. Benninck.

Alleen hadden zy in oude tyden een DIEFSTEEN, dat is na Dief-.
de taale \an dien tyd een lleene Gevangenhuis, voor vagabonden ,

steen,

nagtloopers en allerhande gefpuis van luie onnutte lediggangers, die
l"^^'^^',

onder Ichyn en den dekmantel van aalmoezen te bidden , langs der ringe^^

gocdc luiden deuren , dikwyls den tyd en gelegentheid der phatzen "^'sda.

veripiedende 5 hunne klaauwen (gelyk de Heer van Bleiswyk (e ) *^'^""*

zegt ) komen te llaan in eens anders goed, zig alzoo uit de gedaantq
van jammerlyke bedelaars in Ilepende roofvogels en grypende wolven
veranderende ; voor deze en diergelyke geringe misdaaden was al;

leen deze Dieflleen. Tot bewys daar van zuUen wy eenige artikelen q^^
uit oude Keuren en Ordonnantien dezer llede bybrengen. Het X. Keuren
Aitikel van de Keure van den 4 Oftober 1567. op Jiet lluk der Uit- ^nOr-

heemfche en andere armen alhier, kiid aldus
; „ Voorts gebiet '^."'

3, men, dat niemant wiehy fy, burger ofte vreemde, man's, Vrou- aan

3, wen ofte kinderen , jonk noch oude hen van nu voortaen vervor- gaende.

i, deren en fullen te gaen bidden alhier in de groote kerke ofte in 't

5, Broeders Cloofter , onder die preken , Milfe , Velpere of Lof

,

3, op peene foe wie contrarie bevonden werde gedaen te hebben >

55 dat die Dienaers van mynen voorfz Ileere den Bailliu ( mits dat fy

35 een manperfoen , waerdich van gelove , daer toe nemen fullen tot

„ getuyge , dat den zelven perfoon gaen bedelen heeft deur eenich

„ van de voorfz. twee kerken ofte 00k op Scheveninghe en Eyken-
,-, duynen ) dat fyl. zuUen dezelve perfoonen mogen waernemen uyt-

„ ter kerke comende, en hebbende den felven bedelaer , die gaen
„ bedelen heeft deur eenich van de voorfz. kerken , moegen afne-

), men hacr opperlte cleet, en ook al 't gelt, dat over dezelve be-

33 vonden fal wordcn ; daer toe dat men die felve Dienaers mits de-.

s, fen admitteert , en ook daer en hoven den tyt van acht dagen gekyt

33 te ivorden in den Diej/ieen , te water\ en te broede , en nog geban-.

K k k k neri

in bewaring hadde gclevert ; geregiftr. in 't vi. Memor. van Bofliieit gequot:

y. 3. fol. 88. "verfo- Zie mede de Ordonnahlic gcmae^l en o^ejloten by mynen Heerenvan

Sanies en andere van den Rade, roerende van dc gcvangm ^ die in die Poirte van der.

Hage gcbrocht ivordeuy hier vooren/^j^. ijt, in 'l gcheel gcdrukt j als medc hicr

ria Bylage W W.
id) Gcdrukt agter dc Be^chr. van 's Gravenhage door Cretfer.

\e) in zync Befcbr- van Delft ^
pag- f 58- .

inan-7

tiendien

aan-
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„ nen te lyn ecn jder , op peene van vvcl ftrcngelyk gegefelt te

5, worden. llct Il^ie. art. van de Kcuic ^an den 24 November des

zelven jaars fpreekt in dezer voegen : „ Inteidicerende alien de in-

3, wocnders of invvoonflers van den Hage aliulke Uitheemfche ar-

5, men eenige huyfen ofte cameren te verhuyren op gelyke peyne
;

5, Ende dat alle die geene die thans ter tyc in den Hage lyn , Ichul-

„ dicJi fullen vvefen te vertrecken uytten Hage en Hage-ambocht

„ binren drie dagen naeftcomende op peytie geleyt te wcrden in den

„ BhIJieen drie dagen lank te waeter en te broede en daer na geban-

5, nen te werden den tyt van drie jaeren minder of meerder na

„ Schcpenen bevinden fullen te behooren.

Cok Ook wierden in dezcn Dieflleen gezct de zulke die wegens boe-

voordie ten , quade bejegeningen of andere geringe zaakcn tc water en te

te water j^rood voor ecnige dagen wierden gecondemneert , als te zien is uit

b?ood de Ordonnantie van den 13 December 15-63 aangaande de Nagt-

gecon- waake, die men alhier in den Hage zoude moeten houden ;
alwaar

demeert
^rt. Vl- gczegt werd , „ Dae ook niemanc, wie hy ly , hem en ver-

dcn!" 3J vordere te comen op 't Stadhuys 's avonds als men de waeke fal

55 llellcn , noch ook die geheele nacht , geduyrende de vooriz. wae-

ke, noch ook 's morgcns als die waeke opgenomen fill worden,
uitgczondert alleenlyk die geene die waeken zuUcn mitte gefwoo-

ren waekcrs ; Ende dat al en elk point op de boete voorfz van vyf

fclicllingen grn. Vlaems , die men inne winnen fal gelyk vooren

„ gefc) t es : Ende die geen gelt en hehben om de voorfz bocte te betae-

3, len, zullen geleyt merden in den Dicjjicen te water en te hroode^ den

3, tyd van veertien daegen. En cindelyk difponcert het XIII. artikel

van de bovengemelde Kem-e van den 4. Odober 15-67 , over de zul-

ke die de uitdeelders van aalmoezen qualyk bejegenen , in deze

woorden : „ Zyn voorts in \ zeker geadverteert , datter eenige on-

,j dankbaere perfoonen zyn, die den H. Geeft of Huysfit-Meeflers

,

5, heure huysvrouwen ofte andere daer toe gecommitteert , in 't

„ ommcgaen van de deelinge ofte andere vifitatie doende , qualyk

„ toefpreeken , naroepen , ja ook drcygen , alle 't welk niet langer

„ te lyden en ftaet , foe gebiet en interdiceert men wel expreflelyk

„ by defen , dat hem niemant van defelve aelmiire levende , voort-

j, aen vervorderen fal den voorfz Meellers , hunne huysvrouwen ofte

„ gccommittcerdcn eenich quaet gelaet meer te thoonen mic woer-
„ den of werkcn te misfeggen ofte misdoen , op peene van den tyt

5, van fes weeken geen aelmille van den H. Geelt of Huyszitten te

„ genietcn , en daerenboven acht dagen in den Diefjfieen geleyt te wor~
„ den voor dc eerjle reyfe, voor de tweede reyfe arbitralyken te wer-
„ den gecorrigcert.

Heeft Deze Dieflteen hceft geftaan aan de zuidzyde van het Buiten- of

aaudir
Neder-IIof , want dus bevind men , dat in zekeren openen brief,

7uit2yde vcrleent tot Eruflel by Koning Philips den tweeden , als Graave van
van't Holland , den xi. Augufti van den jaare 15-63 , ten verzoeke van

PlQf^""
eenen Cornelis Claesze Schildcr , onder anderen werd vermeld , dat

de voorn. Cornelis Claesz in voirleden tyden, by confent van den Stad-
bonder Gencrael van Hollant en van den Luyden van onfe Rekeningen
aldaer op V Nederhofbeneffens den Diejjieen in or/fen Hove (zegt Ko-

ning

3»

3>
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ning Philips aldaar fprekende ) /;; den Hage (/) getimmert hadde ze-

ker huis of woonplautze, &c. En wanneer de erfgenaamen van den

voorn. Cornelis Claefz Schilder in den jaare 15-78 dezelve huizinge

'DOor Schepenen van den Hage o. crdroegen aan Pieter Gillisz Schryn-

werkei', wierden de belendingcn der zelve in dezer voegen uitge-

gcdrukc : belege11 zyiide an de 00/izyie Dirk Uannemau Secretaris ende

Cuntrcrolkiir van den Hove van Ho/laudy an de ziiytzyde den tbi/pi van
Mr. Pieter Hannenmn , an de wejifyde denByejJleen ende ''tHoj-^ an de

noort-zyde hct Nederhof voorjz. En in een verzoek van den zelvcn Pie-

ter Gillisz Schrynwerker ten jaare 1594 aan deRekenkamer gedaan,

waaruit te zien is, dat hy was fchrynwerker van de Heeren Statcn

en van den Hove , en w aar op een vergiinninge van aanmerkinge

volgde , werden de belendingen befchreven in dezer voegen : fiaeii-

dt' aen de ziiy'tzyde van den Buytenhove albier heonjien den Lyejjieen

van den Hage.

Deze Dieflteen bleef aan den Hage tot den jaare 1601 , als wan- ^J^'^^'^

neer by de Kamer van de Rekeningen der Domeinen aan Burge-
„r^fj'[„

meefteren en Regeerders van 's Gravenhage wierd vergunt, dezelve denjaa-

te mogcn verkoopen. By welke gelegenrheid daar van wierd ge- re 1601

maakt een belchryvinge , ten onzigte van zvne belendingen , welke ^""S*

jegenswoordig 5 door het herbouwen der oude huisjes, niet is na te

gaan, maar Welke doet zien , dat die gemelde Dieflteen is geweelt

zeer gering van omflag , en zulks , vermits de vergrootinge dezer

plaatze en vermeerdering der ingezetenen, niet bequaam om langcr

tot dat gebruik te dienen; luidende de aantekeninge daar van terRe-

kenkamer gehouden aldus

:

35 "p\^e van de Rekening van Holland hebben met Burgemeeftcren Cona-nt

5, X-J en Regierders van den Hage , op henlieder verfouk geac- vande

35 cordeert en geconfenteert , dat zy de huyfinge genaemt de Dieffteen ,
Reken-

3, Jlaende op bet Biiytenbof a/bier, zoiiden mogen verkopen , onnne met
daarwe.'

55 de penningen daer vmi procederende een heqiiaem gevangeniffe aen bet

5, Stadbuys te doen boutxen-, mits het regt van zulken confent, als

5, hcnlieden op den 30. Augulti 1601 vergunt was ; te weten den

3, koper van dezelve huylinge t'zynen cofte zoude mogen bouwen

3, op de muyren van de vulnisput , llaende vail aen de italic van de

5, koetspaerden van zyrie Excellentie , ende rovende van 't zuyden

3, ten noorden, tot tiet uyterlle erflfvan de huyfingc van Pieter Gil-

3, lisz Schrynwerker toe en verder niet , ende de vulnisput te over-

Kkkk X wul-

. (/) Dit is te vcrftaan niet van oorrpronkelyke of ecrfte timmcringe, maar van

een merkelyke verbcceringe en vergrootinge, als blykc uit een vergunningevan de

Rckenkamcr des jaars if f4 aan Pieter Gillisz Schrynwerker, in 't vervolg te noe-

men, die by zyn vcntoek te kennen gaf, dat het zelve huis door zyne ouders ge-

timmert zynde op den grond door dc Graaffelykheid daar toe gegeven , naderhancj

was gekomen aan den voorn. Cornelis Clacsz Schilder. Waar uit af te nemen is»

dat het zelve huis geen groote reeks van jaaren voor 't jaar if63 was gebouwt op

een ledigen grond dc Graaffelykheid toebehoorende , 't geen in 't voorbygaan zync

aanmerkinge waardig is , om te doen zien , dat voor de tyden van Keizer Karel.

den vyfden het Buitenhof (als toen veel al het Nederhof gcnoemt ) nog niet te«

vollen betimmert is geweeft.'
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3> wulven tot zynen koften , dat het perykel van brand daer mede

I) zal zyn verhoet en gcprelerveert , ende daerenboven zulx fal mo-

„ gen boLiwen als de copers of coper te raden vinden zuUen ; wel-

„ verltaende dat den koper de voorfz vulnisput zal moeten heten

,j ftaen in alfulken groote als die nu is , zonder die in ecniger manie-

„ re te verclenen •, dat van gelyken den coper of copers het licht

„ van de ftallc voornt. , llaende boven de vulnisput , zuUen wegne-

55 men en betimmeren ,
mits ftellende tot zynen coften een nieuw

„ colyn en licht boven de deur van de rtal voornt. , de folder daer

5, nacr fcheuyns op accommodcrende , zulx dat de ftalle daer deur

5, nice en vvert ontryft ; en dat den coper voorts alle Bamis-dagen

55 zal betalen iij. ponden. Alles breder verhaelt in de afte van defen

55 confente ,
geregilh'eert in het 7. bouck van Appointementen fol.

5, zyj. &c.
Ingevolgc van die vergunninge verkoft de Magiftraat den zeWen

^'"" Dieflleen , waarop de koper timmerde , invocgcn dat in zekeren

waarop brief Van den jaare 1619 werd gemeld van een iiIei/iL-e hiiizin^e op ten

deDief- groiid van dc geivezcm Haechs gevangenis. By welken verkoop de
(leen Magiftraat daar op behouden hadde een rente van vyfentwintig gul-

naan^^' ^^^^ '^ jaars , welke zederc is afgelolt. En wanneer dczelve huizinge

iiader' in den jaare 1641 verkoft en overgedragen wierd aan Johau Doedyns,
aangc- naderhand Burgemeeller van 's Gravenhage , wierd by den brief van
wezen.

Qyej-^jj-ggfe gezegt , dat dezelve was fiaende acn de zuytzyde van ''t

Biiyten-Hof, belent ten oq/len Johan Pietersz. Kkgclaer Contrerolleiir

ende ten vjeflen de Jial van de Koetspeerden van bacre Hoogheyd.

't G een we bybrengen ten bewyze5 dat de gemelde Dieffteen heeft

geftaan tuITchen dezelve ftallinge , welke als nog in wezen is , dog
tot een ander gebruik gefchikt , en tulfchen het huis altans bewoont

by den Ilecre Gecommitteerdcn Raad der Had Leiden in der tyd ,

en zulks op den grond , waar op naderhand is gebouwt de voorfz.

huizinge , jegenswoordig in eigendom bezeten en bewoont by den
Heer en Mr. Frans van Limborcb 5 Advocaat voor de Hoven van

jultitie , 't geen nog nader zoude konnen werden aangetoont , dog
vermeent werd, zoo veel ten dezen noodig is

,
genocgzaam te blyken.

DE STADS BANK VAN L E E N I N G.

Hetoos- Nu keeren wy weder tot ons voorigWerk en Tugt-huis5 wclkers

^f!^\^^' gebruik, voor zoo verre het weftelyk gedeelte betreft , wy tot dus

vandit vcrrc hebl)cn opgegeven. Het twcedegcdetlte, 't geen ten ooilen

huis llrekt 5 dicnt alleen tot de B A N K van Leeninge, als mede tot

''.''^B
'7 inwooninge van den KalTier, aan wien de behandeling van de Bank

vaiiLee- is tocvertrouwt , met zyn ganfch huisgczin. Dit gedeelte beftaat

ninge. uit verfchcidc fchoonc kamers , zoldcrs en vertrekken , alle ge-

ichikt tot berginge van de beleende panden , die elk in zyn zoort

ondcrfcheidelyk daarop geplaatfl werdcn. De belcening gefchied in

een agt vertrek, werwaarts men door eene poort,in wclker corone-

ment het Haagfche wapen zig vertoont met ditbyfchrift , STADS
BANK
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B A NK V A N L E E N I N G 16^8. , ftaande op de Varkenmarkt

,

]angs cenen krommengan^^ na toe gaat.

Hec regt van zodanige beleeninge op mcubele en haafFelyke goe-

deren , hebben de Graaven al van zeer oude tyden hier te Lande

,

als lets ""c geen hen als Souverainen toebelioorende , zig aangematigt

,

en \^ iften daar van vvonderlyk wel na hun genoege te dilponeren ,

verleenende het zelve regt aan deze en geene , dog wel meefl aan

Uitheemfchen onder den naam van Lombarden (g) y om dat veele

van die Natie zig door Europa verfpreit, en als tot den vvoeker en
onmaatig gewin zeer genegen en in die tyden op de behandelinge

dierzaaken, boven de ecnvoudige Noorder-natien , afgeregt waren,
en zig daar toe byzonderlyk uititrekten , 't gcen gelegentheid heeft

gegeven , omme alle zodanige Tafelhouders Lombaarden te noenien.

Weshalven de Graaven aan zodanige perzoonen voor een zeker ge-

tal van jaaren ottrooi vergundcn , om in de refpedive fleden tafel

of Lombaard te mogen houden , mits daar voor aan den Graaf op-

brengende een jaarlykze recognitie.

Daarenboven was ook iiier te Lande een Superintendant of Com-
miflaris Generaal , die niet alleen het opzigt en direftie hadde over

de Tafelhouders in de fteden , zoo wel van Holland als van Zeeland,

maar 06k aan den zelve de nodige penningen daar toe verllrekte ,

waar tegens by van de rantzoenen, peniioenen en anders zyn voor-

dcel genoot. De laatlte, dien wy in de gemelde qualiteit genoemt
vinden, was ecnen Frafifols Ma^hzia. Deze wierd in 1584 by de
Staten van Holland van zyn ampt ontllagen (h) , om rede, gelyk

de gemelde Staten by hunne Refolutie van den 11. April deszelven
jaars verklaren, „ dat al in den jare 15-78 na voorgaende befchryr

5, vinge aan de Edelen en Steden van Holland en Zeeland gedaen
„ den 17 November binnen Gornichem op het ftuk van het gebruik

van de tafelen van Leeninge , gerelblveert was , dat de Magiftra-

ten van de Steden dies aengaende in den haren alfulke Chriftelyke

en Politique ordre fullen mogen ftellen, als fy tot dienfte van de

„ gemeente en eere van de Steden fouden goed vinden , daer toe

;, zy ook by de Stateh zyn geauthorifcert , by welke Refolutie fy als

nog perfifteren, loo dat de Suppliant het effed van de continuatie

van de Commiirie in defen geroert, over de Steden > die hen nae
de Refolutie reguleren , niet en zal mogen genieten , enz.

De nette tyd , wanneer zodanige bank in den Hage allereerft is

Kkkk 3 op-

(?) De Profenbr Boxhorn heefc deze zaake vcrhandelc in een Traftaatje onder

den titcl M- Z Boxhornii de Ti-apczjis
.,

iitlgo Longohardis^ qui in Fcederdto Bel'

gio menfas fancbrcs cxcrcent t difcertatio. Het zelve is in den jaare 1640 gedrukt

tot Leiden in 8 ; en hy is van gcdugten, dat alontrcnt den. jaare IZ30 de Lom-
barden xig tot dac cinJe in D-tiitfchland hebben beginnen op te hoiidcn-

[h) Hy had zig te voorcn by requeftc aan zync Princelyke Excellentie ver-

voegt „ en d;urby hem bcklaagt , dat by de Tafelhouders van Haarlem, Am-
„ ftcrdam, GouJa, Rotterdam, Bridle en anJeve ftedcn van Holland hem em-

„ pefchcment wicrde gedaan in 't genieten van het effc£t van de continuatie van

zyne Commiflic als Superintendant one CommifOiris GcneraaJ van alle tafelen

van Holland, Zeeland en andcre onder het gebicd van zyaie Excellentie Itaan-

de , en dat rer oorzacke van dien tuffchcn hem en de voorfz. Tafelhouders

proccs voor den Hove van Holland gerezen was-

Dcrrel-

ver regt

quam
ouw-
lingsden

Graa-

ven toe.

Die dat

by Oc-
troui
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kereper-

zoonea
vergun-

den.

Superin-
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f^^ BESCHRYVING
Wii opgeregt , is ons verborgen , dog het is zekcr , dat dezelve al in

iiecr (ie vrocgc tyden hier bekent is geweeft. Het oude liuis , waarin deze

bank van handel wierd gedreven, heetc gelkan in de Nobelltraat aan deiuid-

^•"d"" 2,yde regt over de liuizinge wel eer toebehoort hebbende den Hcer

Hapcis" van Bronkhorll, op de meergemelde kaart gedeligneert met N". 66.

opge- In den jaarei5'46 gaf Keizer 7u7^-£'/de vyfde aan eenen Bet'te/mien

•'hacker J^^nt^lly ^ ongetvvyftelt een Italiaan of Lombardier, octrooi voor den

tyd van tien jaaren , om alhier tafel te mogen liouden , dog op dac

de ingezctenen niet met een al te hooge interelle bezvvaart en alzoo

vcrders met een uitmergelende woeker geplaagt zouden blyven , be-

geerdc zyne Keizerlyke Majefteit wel uitdrukkelyk , dat hy in plaatr

ze van drie giooien van elk pond groot Vlaamfch, gelyk zyne voor-

zaaten haddcn gcnotenj nu voortaan voor zyne winninge niet meer

zoude genicten dan twee grooten ter weeke , en zoo na adyenant
'• van mecrder en minder beleningen. Den brief, als den oudilen en

eenigllen , die ons tot nog toe aangaande de Haagfche Lombaard te

Vooren is gekooreii , ziilkn wy hier inlyven.

fo^Ja!' » TT" AERLE , by der gratien Godts Roomfch Keyfer,&c. &c.

Iknk
"

J, In. Allen den geenen die defen onltn brie' iullen iien, Salut :

vanLet- „ Van wegett Bertelmiun Banelly is ons vertoont en te kennen gege-

"n'den
" ^^" gcwceih Hoe die tafel van Leeninge bjnnen den Hage in liol-

Hage. j> lant, by den o>erlyden van Pierre Bergaigiie celfeert en open

„ llaet, waeromme hy Toender ons feer ootmoedelick heeft doen

„ verfoucken Jiem te confenteren die felve Tafele aldaer te mogen
„ houden , en daer op te doen expedieren onfe opene brieven in be-

„ hoorlycker vorme. SOE IST» dat wy die faeke voorfz overge*

J, merkt, en hier op gehad 't advys van onfcn lieven en getrouwen

,

9t d'eerlle en anderen van onfen Raede in Hollant , die vvelke daer

», op gehoort hebbcn den Bailliu en andere van den Gerechte van

), den Hage die daer inne geconfenceert hebben , genegen wefende

J, ter begeerte van de voorn. Bertelmien en fynen medegefellen fulcx

n als hy fal willen nemen, hebben den feU en Bertelmien geodroyeert

}} en geaccordeert , oftroyeren en accorderen hem , gevende oorlof

„ en confent vuyt fonderlinge gratie by defen , dat gedurende den
)i tyd en termyn van thien toecomende jaren , hy fal mogen hou-

„ den of doen houden Tafel van Leeninge in den Hage m onfen

» Graeffchap van Hollant , behoudelick dat in de plaatfe daer fyn

M voorfaten hier voortyts gewoenlick waren te nemen voer heure

}> winninge en conquelt drie grooten voer elcken pont grn. Vlaems
,t ter weecke , die voorfz Bertelmien of fyne gefellen en fallen niet

J, meer mogen nemen dan twee grooten terwcekc, alfoena advenant

„ van meer en min, fonder dat wy of onfe Nacomelingen daer of ec-

j, nich rechtfullen hebben of mogen nemen , gelyk gedaen es geweeft

), van oude tyden ; m elk rccht wy gcaboleert en te niete gedaen
,, hebben , aboleren en te niete doen by defen , fonder dat die

>} voorfz. Bertelmien Banelly , fyne nacomelingen , gefellen en
« fafteurs worden gehouden of mogen wefen bedwongen ter be-

w taelinge van dien recht voer of na in eeniger manieren : En-
rt de vuyt onfer meerder gratie hebben den felven Bertelmien , mits-

gaders



it

)»

»

VAN 'sGRA VEN-HAGE. XXII. Hooftst. 653

)) gaders zyn erfgenamen, gefellen, fafteursenhujsgefinnen, goeden

en alien anderen heuren faeken voor den voerfz tyt genomen en

ontfangen, ncmen en ontfangen in onfer hoede en fauvegarde > ver-

fekertheyt en fonderlinge befchermenifTe y alfoe in 't gaen , comen
en doende alle heure faeken en affairen , alom in onfen Landen en

„ Heerlykheden , als in den Hage voorfz , willende dat iy befchermt

„ fyn van alien injurien , oppreflien , fcaede , ongelyk , gewelc , ver-

„ druckin^e en oploop, van welken en alien anderen moeyeniflen en

„ onbehoorlicke nieuwigheden , die welke, op datter eenige bevon-

„ den waren gedaen te lyn jegens en in achterdeele van defen onfen

„ brieve, den voorfz Bentelmien,fyne erfgenamen, gefellen, fafteu-

„ ren en huysgefinnen , wy willen , dat 't Iclve terftont gebetert , ge-

„ repiireert, en wedergeflelt fal uorden in fynen eerilen en behoer-

„ licken flaet ; Hem voerts oftroyerende , dat fy den voerfz tyt ge-

5, durende mogen vercopen , coopen en winnen met heuren pennin-

„ gen en andere goeden , in alder voegen en manieren daer mede fy

„ fullen connen en meenen tedoen heurluyder profyt : Item dat hyfal

„ mogen llellen en fettcn andere coepluyden , een ofte meer , indien't

„ hembelicft, om te woonen in den Hage voorfz , in zulker manieren

,, als hy daer wocnt of woenen fal , het fy by gifte , vercoopinge

J, van fynen goede in 't geheele of in 't deele , by wifTelinge of by
„ eenige andere manieren den voorfz tyt gedurende , fonder oeck

„ yets jegens ons ofte den onfen te misdoen : Ende die felve coep-

), luyden die hy foe fetten fal , om te woonen in den Hage voorfz

), in der manieren v ooriZ , en heuren erfgenamen , gefellen , fadeurs

„ en huysgefinnen , en alien anderen heuren goeden wy van nu voort-

, , aen en als dan voor nu genomen en gehouden hebben , nemen en

)) houden in alfulke vryheden , fekerheyt en difFenfie , en in onfe fau-

,» vegarde, als wy doen den voorfz Bentelmien , fynen erfgenamen,

„ gefellen, fadeuren en huysgefinnen, of eenich van henluyden ofte

), van den geenen die in heur plaetfe geftelt fullen wefen , gelyk voorfz

„ is, hy ware wettig of baitaert: Sturvehy binnen den voorfz tyt en
gemaekt hadde fyn teftament , wy en fullen daer af niet eyfTchen

ofte laten heylTchen voor dooder hant ofte andere fakeii , maer
fullen 't felve teftament onderhouden en hunne goeden laten kee-

ren , achtervolgende den teftamenten en difpofitien : Ende
ingevallc die voorfz wettigen en baftaerden nyet en hadden

J, gemaeft heur teftament , wy confenteeren en accordeeren , dat

die goeden van dien fullen a\ efen verwandelt na die manieren en
gewoente van dc plecken van daer die geboren fyn , nietjegen-

ftaende die Privilegien, Rechten, Ufancien en Gewoenten in de

voorfz. onfe Landen en Steden van herwaerts over ter contrarien :

Ende boven alien defen hebben wy den felven Barielmien Suppliant,

fyne erfgenamen , gefellen , fadeuren en huysgefinnen geoftroyeert

en geaccordeert , odroyeeren en accordeeren by defen , dat fy

den voorfz. tyt van tien jaeren geduyrende, fullen mogen gebruyc-

ken en ufeeren van alle fulcke andere Privilegien , Vryheden , Li-

berteyten , en exempiie als die andere Banquiers die nu in onfe

J, fteden van Antwerpen en Bruflel Tafel ofte Bank van Leeninge

J, houden , vuyt kragte van ons bricven van Odroye : Behoudelick

« nog-

>»

3>

))

)>

>>

»»
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„ no.ians dat indien men bevonde in toecomende tyden eenige an-

„ d'Tc gefellen , die dc voorh Tafcl van Lecninge acnnemen en

", hoiKien foudcn willen \oor andcr minder prys dan voor een lluiver

'

op 't pont groote van den wecken , dat indien gevalle die vooiiz.

„ Suppliant fal gehouden worden die felve Tafel te houden voor den

,i vooifz. prys ofte van defclve te fcheyden bynnen een jaer na dat

„ hem beieykent en gelignificcert fal worden , overmiis redelicke re-

„ coropcnfie van fyncn fchaden en intereflen van huyfen , dienaren

„ enandcrfins, ten feggen van luyden hen dies verftaende ; Behou-

„ delick ook dat hoewel die Baggen, Juweelen en I'anden , daer hy

„ Suppliant eenige leeninge op gedaen fal hebben , die welke indien

„ die bynnen s'jaers nyet gelolt en worden , hy vermach na oude

„ ufantie te houden, vercoopen en fyn proffyt nude te dotne , van

„ nu voortaen van den felven rechte nyet en fal gebruyken maer 'c

„' jaer omme gecomen fynde , fal die felve pandeu ende baggen doen

„ vercoopen by eenige getrouwen gecommitteerden , die gehouden

„ M wefen die ler vente te ilellen en vercoopen ten hoechlten hy
„'

fal connen , daer af die Suppliant eerft nemen fal fyn geieende pen-

„ ningen ende daer na 't verloop en montant fonder meer , en 'c

„ overfchot van den gelden weder geven den gcenen die die panden

„ in fyn handen geftelt fuUen hebben: Ailes fonder faute ende arge-

„ lift ; Ontbieden daeromme en bevelen onfen lieven en getrouwen

„ den Hooft-Prefidenten ende Luyden van onfen Secreten en Groo-

3, ten Rade, denHoefdcn, Treforier Generael en Gecommitteerden

„ van onfe Domeynen en Financien , den voornoemden van onfen

„ Rade in Ilollant , den Bailliu en andere van den Gercchte in den

„ Hage voorfz. en alien anderen onfe Rechteren, Officieren en On-

„ derfaten dien dit aengaen fal , dat fy den voorn. Suppliant , fyne erf-

j, genamen , en medegefellen doen laten en gedoogen , rurtelick en

vredelick genycten en gebruyken fonder eenige contradiftie ofte

vvederfeggen , mer indien hem yet gedaen waere , dat fy hem
voorflaen fuUen ende terftont oflichten en afdoen , of doen lichten

5, en ofdoen en 't voorfz. geempefcheerde ftellen tot volcomen deli-

„ verantie, en dat fy van defen jegenwoordigen publiceeren of doen
publiceeren ygelick in der plecke van fynen officie en jurisdiftie

daer men gewoonlick is uytroepinge en publicatie te doen , indien

„ van noot is en fy des verfocht worden, want ons alfoe gelieft. Des

„ toircondcn foe hebben wy onfen zcgel hier an doen hangen. Ge>

„ geven in onfer flad van Bruirele den xj. dach van December in 'c

j, jaer onslleeren duyfentvyf hondert fesen veertig, van onfen Keyfer-

^,
rykc'tXXVII. en van onfeRyken van Caftilien en andere 't XXXI.

Op de ploye ftout gefchreven , By den Keyfer.

En was ondertekcnt,

DESPLEGEM.

in den jaare 1644. waren alhier Tafelhouders Jacques Lora., Wil-
Jem Maziiy en Cai'cl van der Heyden , die de Bank voor eenige jaaren

hadden gepagt , en mogt in dat zelve jaar by Jiet opmaken en iluiten

van

»

»5

3>
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van den balance van de Bank het kapitaal der beleende panden niet

meer halen dan 14939-19- welke fomme, indien ze eens wierdever-
geleken met het montant van de jegenwoordige Bank , veel van den
anderen zoude verlchillen.

De Staten van Holland hebben al in voorige tyden meer dan eens Aange-

veele moeiten aangewent, om hunne inwoonders van den zwaaren wende

laftdezer woekeraars te bevryden, en ten dien eindc door den Ad- ^"^c*
vocaat van den Lande, Heer u4(lriaeii van der Goes, aan de Gou- Staten

vernante , Vrouwe Maria , verfcJieide vertoogeh en verzoeken laa- «"' .""»-

ten doen. DeRefolutie, vveike zy den ii. Julii 1547. op dat point JaJ"'£
namen , behelsde , „ dat men na voorgaande commnnicatie eendrag- le woe-

3, telyk gerefolvecrt hadde , dat men eerlt aan haere Maejellcit de keraers.

3, Koninginne zoude vervolgen , omme limpelyk van de voorfz Lom-
5, baerden gelibereert te mogen werden ; en indien daer toe niet en
5, konde geraeken, dat men als dan vervolgen foude, dat naer ex-

„ piratic van haren tyd , hunluyden geen verder continuatie geaccor-

55 deert en werde , en of men daer toe mede niet en mocnte , dat

„ als dan vervolg gedaen foude werden, dat hun geen recht van
„ verliaen na 't jaer ofte anderzints , nochte ook geflolen goe-

„ deren c'harcn huyfe gebragt en behoort toegelaten te wer-
,5 den. Immiddels verzogten de zes groote Steden by requeue aan

55 de Staten, dat men de Lombaerden, naer d'expiratie van haer

55 Oftroy geen nieuw Odroy en zoude verleenen , nogte ook conti-

5, nuatie van dien, en dat men 't zelve in zekere pointen zoude re-

„ llringeren : Waarop de Staten by refolutie van den 1 7 Augufti des

„ zelven jaars alleen accordeerden een brief, omme te hebben advis

5, van den Kaede van Holland. Die advis , gevoegt by het verzoek

,

door \ Lands Advocaat wegens de Staten aan de Regentinne ge-
daan, was van geene andere uitwerkinge, als dat de Staten alleen

verkregen een Placcaat (Z?) , daarby de Lombaerden bevoolen
35 wierd, geen geld te doen op eenige woUe gaerens ofte andere

„ materialen, dienendetot de Draperye, nog ook op eenige gefne-

„ de fyde ofte wolle lakenen, fufped wefende van dieverye , op de
3, verbeurte van te verliefen het effect van haarluyder Odroy.
Maar wannecr de Staten zig naderhand hadden ontdaan van de Rcfoiu-

onverdragelyke heerfchappy der Spanjaarden , was onder andere ook tie by

eene hunner eerfte zorgen , de ingezetenen te verlolTen van die greeti- j^V^d
ge wolven j Zy befchreven ten dien einde den 6. November 1578 op^dat"

alle de fteden zoo van Holland als Zeeland te Gornichem, en namen ftukge-

als toen op dat (luk de navolgende refolutie. Op 't rapport by de

„ Staten genomen aengaende de Tafelen van de Leeninge in Hol-

„ land en Zeeland > is by dezelve Staten verklaert en gerefolveert

,

„ dat in alle de Steden der felver Landen alfulke Chriltelykei Poli-

„ ticque ende Gereformeerde ordre en middel op 't fluk van dezelve

„ leeninge voortaen gefogt, geflelt en onderhouden fal mogen wor-
„ den als ten meeften gerieven ende minfte quetfe van de gemeente
„ met eere endeproflyt derfelver Sreden fal mogen dienen, daer toe

LIU de

{h) Zie regiflratie van den 2i 06tob. r54-',te vindcn in't eerfte Regiftcrgchou-

den by Adriaan van der Goes, Advocaat van den Lande van Holland, /^r^. 41.

nomsu.
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„ de Magiftraten van de Steden by defen worden geauthorifeert ,

„ mits den Commis Generael Franfchois Majfafia daermede niet fal

„ werden verkort in alle 't gunt ende in alle plaetfen daer toe defelve

„ gerecluigt fal mogen wefen.

'tRegt ^^^ kragte van deze Refolutie hebben de Steden zedert het regt

vail van l)ank tc liouden aan zig gctrokken, omme daarmede te handelen
Bankte ^^ j^^^j. wclgevailen, 't zy dezelve te verhuurcn, verpagren of zelf te

Jedm" aanvaarden. Dog op dat de Steden zig niet w edcr zouden te buiten

doorde gaan en alzoo vervallen tot hct voorigquaad, wierd dm 3 Maart
Steden j^p^ hy je Staten,, vcrftien en gerefolveert , dat de Steden vanHol-

Re"ro'k- " 1^"^^ ^" Weih riefland van nieuws met gecn Tafelhouders van de

ken. „ Tafwlen van Leeninge fullen mogen Jiandelen op de exercitie van

„ de Tafeien aldaer, anders dan dat zyluyden nietmeer voor interelt

„ en fullen genieten als een halve ftuy\ er van de fes guldens ter wee-

„ ke maer wel minder. Zommige Steden hebben zig met de voor-

gaande Refolutie alleen vergenoegr, andere als Amfterdam (/), Rot-

terdam {k) enz., hebben daarenbovcn nog cen afzonderlyk Odrooi
verzogt en verworven De Magiitraat van den Hageis by de meer-

gemeide Refolutie gebleven , en heeft eerll de Bank van Leeninge aan

deze en geene verpagt, maar naderhand aan haar behouden.

Inzigie De redenen, welke de Steden, daar zulke Bankcn zyn, daar toe
vande bewogen en aangezet hebben, zyn geene andere geweefl, als om
daarwe ^^^"^ '^'"^^ haare behoeftige inwoonderen, die in tyden van nood ge-

drongen zyn hunne goederen te verpanden , eenigermaaten te onthef-

fen van de zwaare Sta-gelden, of gclyk de Regeerders van Amiler-
dam by hunne Refolutie van den 19. April 1614 fpreeken, te bevry-

den 'vaii de idtzitipend' en onbehoorlyke ivoeker , waarmede de nood
geprangdcn boven vermogen door de particuliere Tafelhouders ple-

gen gedrukt te werden ; w aarop dan by de Overhcid in de Steden
goede en dienftige reglementen van tyd tot tyd zyn geflelt. En dit

inzigt heeft 00k de iVlagiftraar van den Hage gchad, wanneer zeal in

den jaare 1637. by eene Keure van den 20. April vaftftelde, dat de
Tafel van Leeninge voor 't toekomcnde in plaat?e van ecn blank ter

weeke v«n ieder pond groot Vlaamfch, niet meer fal mogen genieten
als een halve ftuiver ; vcrbiedende voorcs, dat geen particulier zyn
geld op interelTe zal mogen geven en daar voor tot zyne verzekerin-
ge nemen eenige panden > en wel inzonderheid in den jaare i68x. de-
ze navo!gende Ordonnantie dede afkondigen, onder anderen medc
vervattcnde een verbod tegens de zodanige baatzoekenden, die zig
onderwinden allerhande meubele goederen in pand te nemen, om hen-
zelven door eene interefle boven den ordinair geoorloofden loop te

verryken en alzoo de publieke Bank van Leeninge daar door te bena-
deelen. De vt'oorden van de gemelde Ordonnantie zyn deze :

Keure »' CChout Burgemceftcren en Regeerders van 'sGravenhage adver-
opde „ O teren eenen ygel3^k mits defen, dat tot verligtinge van de goe-

„ de

(i) Zie 't Oftrooi aan Amfterdam vergunt den zf. April 1614. gedrukt tc
vindcn onder dc Handveftcndcr zelve Stad, j. ^/f^;. ,. Boekut. 9. pag. 148.

(X) Zie 't Oftrooi aan de Stad Rotterdam yerleent den z!j1 April \6\^.
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)) de gemeente de intereflen in de Stede - bank van Leeninge fyn ver-

>i mindert, en zulx in het toekomende maer fullcn werden gegeven
f, als volgt.

5, Van alle panden , waer op fal wefen gehaelt beneden cte hondert

)) guld. fal weekelyks den intereft werden gegeven eenen penning of

„ feltiende part van een ftuyver van yder gulden.

„ Hondert guld. en daer boven tot twee hondert guld. toe op ee-

„ nige panden geliaelt fynde, fal voor den Weekeljken intereft ge-

,) geven worden van yder drie gulden een duyt of twee penningen.

„ Ende fullen defelve panden ten alien tyden konnen werden ge-

95 loft , mics alleen betaelende den interelTe daer op verloopen tot de

I, loopende weeke fonder meer.

,i Van alle panden beleent met roo gulden en daer boven tot 500

,i guld. toe fal maendelyk werden betaek vyftien ftuyvers van yder

^ hondert gulden.

J, Ende hooger als f00 guld. beleent fynde , fal van elk hondert

,> guld. alleen ten intereile worden betaelt thien ftuyvers.

„ Ende Allien dc voorfz panden van twee hondert guld. en daeir

„ boven gelolt werdende 5 altoos moeten betaeleti de interefle op dc

.„ felve vervallen tot de loopende maendt incluis.

M Ende foo bevonden werd , dat niet tegenftaende by verfcheyde

„ Pubiicatien expreflelyk is geinterdiceert aen alle particuliere luyden

,) eenige penningen op interefle uyt te doen, daer voor nemende

„ meuble goederen te pande , egter fommige haer fulx nog ondervin-

I, dende, SOO 1ST, dat mits dien alien en een yder wel exprelfe-

,5 lyk werd geinterdiceert en verboden, eenige gelden op interefle

,) uyt te doen , waer voor fy eenige meublen te pande nemen , op de

„ verbeurte van alle de penningen, die daer op fyn gegeven, ten lafte

3, van die geene die defelve zoude mogen komen te IcJiieten , en de

,) geregte helit van de geleende penningen ten lafte van die geene die

„ van eenige particuliere luyden eenige penningen op meubile goede-

), ren heeft opgcnomcn , te keeren een derde part ten behoeve van

j, den Officier, een derde part ten behouve van den aenbrenger, en

}i het refterende derde part voor den armen.

„ Ende alfoo eenige quaetwillige menfchen hebben gemeynt de

„ voorgaeiide Keure op dit fubjed gedaen emaneeren , fonder vreefe

,, van itraffe te konnen eluderen , met haar beleeninge een fchyn te

,-, geven van conditionele yerkoopinge , Soo werd mits defen een

„ yder gewaerfchout , dat mede voor beleeningen in 't toekomende

„ fullen werden gehouden alle fodanige contraden waer by eenige

„ meubelcn goederen werden verkogt , onder conditie dat die na

^ verloop van ecnigen tj d fullen konnen wenlen by de verkoopers

LI 11 2 wede-
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„ Avedcrom geiiaalt, mits bctalende gelyke fomme , als waer voor

„ die Maren verkogt, met den interelFe van dien , of ten tyde van

„ fodanige fimulate verkoopinge den intereft werd gerabbateert , of

„ daer in eeniger manieren diredeljk of indireftelyk eenigen intereil

„ werd genooten, en fullen ten dien eynde fodanige kopers gehou-

„ den fyn onder eede te expurgeren , dat zy gecn intereft hebben

„ genooten, nog in den beginne der voorfz handcling mcynden te

5, genieten, ofte fulkn by vveygeringe van den voorfz eedt voor be-

,) leenders vverden aengefien, en incurrercn de boete hier voorenge-

,) llatueert.

s, Ende voor zoo reel eeriige pandeh jegenwoordig by particuliere

a luyden fouden mogen wefen beleent ofte in voegen voorfz fimulaet

3, verkogt, werd mits defen geftelt den tyd van fes weeken na de

,> publicatie defes , omme defelve panden aan de eygenaars te rettitu-

)» eren , ofte wel in defer Stede - Bank van Leeninge over te brengen

,

„ alwaer defelve fullen werden aengenomen, mits niet boven de

» waerde beleent fynde , op pene dat de voorfz tyd overlleeken fyn-

„ de fodanige beleenders medc in gevolge van dele Keure fullen wer-

„ den gcmuldeert.

„ Aldus gearrefteett ter Kamere van Bufgemeefteren van 's Gra-

ii venhagc den i6 Juny i68i , en ten fclven dage gepubliceert,

Onderftont en was getekent

,

ANTHONY DE VEER.

XXIII. HOOFT-
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XXIII. HOOFTSTUK.
Perhmideling van de twee JDoekiis , ah I. van de St. Joris Doelc. By

ivieii en wannccr deze Schiitterye is opgeregt. JVapcn - oeffenhige

,

Uittogteii , Foorregten , Pri-vilegien dezer Scbuttefs , en gif'te van
den Sdmttap. Wte daar van vry waren. In den jaa?^eis^4 wier-

den zy met de Siippoo/ien van den Hove onder twee Vendels vereenigt-y

dog naderhand iveder van den andercn gefcheidcn. De iSuppoo/ien ,

van oiids geivoon met de Burgers te waken-) zyn in laatere tyden hy

verjcheidc gelegentheden onder een ajzonderlyk lighaam in de ivape-

mn gebragt tot bejchenninge van den Haag. Hoe de Confrerie van
St. joris bejlaat en geregeert werd. Haar Feeji en maaltyd. Hoe-

danigheid van V geboim. II. Fan de St. Sebaftiaans of Nieuwe
Doele. De oiidheid der Schutters bier te Lande , verfcheidentheid

hiinner wapenen-, oeffeninge-, kledingejen ivaar toe zy gebrutkt ivier-

den 5 /';/ V algemeen aangetoont. IFanneer en by wien deze Schiitte-

ry is ingcjlelt. Hoe dezelve in den beginne bejlond , hoeze van tyd

tot tyd is vermeerdert , en tans bejiaat. Gebruik , naam-oorfprong

en gejieltenis der Doelens. Hoe bet Papegaai fcbieten aldaar is in-

gevon-t. De nieuwe Doele by wien gejiigt. Haare gejialtc zoo vati

biiiten als binnen befcbreven.

i) fi St. J O R I S D O E L E.

»Nder de publieke gebouwen , die tot den burgerly-

ken of werrcldlyken ftaat behooren , zullen wy me- Befchrv-

de ftellen de twee Doelens, die alhier gevonden vinpvani

werden , waar van d'eene den naam van de St. Jo- ^ ^''

ris en d'andere van de St. Sebaftiaans of Klove-
^'ocie.

niers Doele draagt. En dewyl dezelve veel van den
anderen zyn verfchillende , zullen wy ze ook af-

zonderlj^k verhandclen en in de eerfte plaatze befchryven de St. Jo-
ris Doele, als de oudfte en agtbaarftCj vermits dezelve het aanziene-

lyk Broederfchap van de Ridderlyke orde van St. Joris eigen is. Wy
zullen ons niet ophouden met een diep en naauwkeuric; onderzoek , -^[edi.
wie deze St G^ore;^ of ^or/j eigentlyk zy geweefc, nadien al 'c geen %tSt.

men van dezen Heilig en zyne daaden verhaalt vind, meer op een ^"'"J'^J

beuzebgtige vertelling , dan op een waaragtige gefchiedeniffe ruft. ^"
Egter zyn 'er verfcheide (a) die werk gemaakt hebbende van zyne
levens-daaden in 't breede te befchryven , beweren , dat deze St. Jo-
ris zoude zyn geweeil een vcrmaard Krygs-overile in den ooriog

onder den Keizer Diocletianiis , gebooren in Cappadocia > van eene

eerelyke en aanzicnelyke familic, en ten tyde zynes lydens en ont-

LI 11 3 hoof-

er) Zie Th. dc Roiick, NechrJ. Ilerauh!, cap. VII. no. CIX., fug. ipj.
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hoofding een Graaf. Wat daar van zy , dit is zeker , dat hy bjna

in alle Landen als Patroon en Schutiieilig van deze Orde werd ge-

vierd,en dat verfcheide Kerken, Kioofters en altaaren in zynen naam

gefligt en gewjd zyn ( b ) gelyk onder anderen bekend is, dat dezel-

ve St. Joris in Engeland {c)hy 't inftellen van die vermaarde Orde

van den Koufeband , door\^on\r\^ Eduard den derden tot Patroon ook is

aangenomen geworden. Welk exempel onze voorouders in'topregten

van hunne Schutterye navolgende, de Doelen in de meefte zoo niet in

alle Steden van Holland den naam na dezen St. Joris hebbengegeven.

Door Wie dit Broederfchap in den Hage heeft ingeftelt , melden on-
wiencii jQ jaarboeken niet , en onze IMorie-Schryvers maken daar van,

^jj."jit
als mede van den tyd der opregtinge getn het minfte gewag.

iJroe- Nogtans zeggen zommige, dat Graaf i%m de vyfde die geene zoude
dcrfchap ^yn geweclt , die deze Orde alhier allereerfl heeft ingevoert, dog

re°c^^' o{) wat. grondilag en bewys zulk voorgeven fleunt , is ons nergens ge-
^^^

' blcken. Wy zuUen derhalven deze zaeke in onzekerheid laatende tot

nader ontdekking, egtermetgoed befcheid aantonen , dat dczeb'chut-

terye in vrocge tyden en zelfs al voor den jaare 1400. in den Hage in

wezen is geweelt, want Hertog Willem van Bejeren in den jaare

31:4,07. die van den Hage begunltigende met de excyfe, Vleefch-hal,

Vifchmarkt, Kfaaa en diergelyke voordeelen, zegt uitdruklyk, dat

hy dit alles aen hen verleent , beboudelic dat oujefchutteii van den Ha-
ge den Sfhutivyn hebben en houden ftillcn , als ivy hem die laitjie gegeven

hebben. Dezen gifte-brief hebben wy niet magtig konnen werden ,

Gifte maer het is niettemin waarfchynelyk , dat de gem: Ridders uit krag-
vaiiden jg ^an het zelve voorrechr jaarlyks in Februarii dezen Schmtap in 'c

tap."'" openbaar op hunne Doelenog verpagten, en met aangeplakte biljetten

verkondigen, dat defc Sdmttap den voorfzConfrerie van ouden herko-

men

(h) Dus ziet men de groote en pragtige kcrk te Jmersfoort in 1148 gebouwtj
aan dezen St. Joris tocgewyd. l\r ecie van den zelven St. Joris ftigte Keizer
Hendrik de t-weede ccnldoo^tv x.t Bamkrg., 't welk Ao. loir. wierd ingewyd.
Dc Nts ecn dorp gelcgcn in dc Grieccnyc van Uttengcrdecl hadden dc Duitfche
Ridders ccn Kiooller, 't gcen tocgcheiligt was aan St. Joris, 't welk daarom in

Cencn brief van 't jaar if2j> genoemt \verd het Manskloofter vande orde van St.

Georgius, Anth: Math: analeil. torn. VI. Oudh. en Gcftigt. van Vriefland 2.

deel. p. 509. Tc Delft is ook van ouds bekent gewecft de St. Joris kapel
, geftaan

hcbbcnde acn 't St. Joris Gafthuis, nu het Dol of Krankzinnighuis. Voor dc ber
kendc bceldllorming zag men boven den in"ang voor aan ftraat eenen St. Joris tc

paard in wilten arduin uitgchouwcn. Zie Bleisw. Befchr. van Delft pag. 294 en

494. Goudhocvcn /<?g. 60^.

(c) if
Dercde, waarom d Engdfchen cigcntlyk hchhenopgcnomcn St. Joris

„ boven de voorverhaclde by Selden zyn deze. Ten is niet vrcemt C zeid hy ) dat

,, een foo bclliqucuic natic (dcnoiercndc dc zyne) voor haar Patroon heeft opge-

j, nomen den peizoon van fo een hcyligcn Soldaat, en fo wel bektnt by den fpe-

,1 ciiilen naani van Tropheophorus of Viftoricus, dat is die verkrygt dc viftorieen

„ wegdnvagtde Trophccn der vyanden, zynde insgelyx van foo vecl mecrder emi-
j, nentlc in bc)de ce kerken van 't Ooflerfche en Welterfche Keyferryk, als is St.

,1 Sahas^ St. Sebafliaen^ St. Maurice, en alle andere die mode krygsluiden zyn
„ gcwccft ; en dat (nacr zyn zeggen) door de kennifle die d'iingclfche aldercerfl:

„ van hem verkrcgcn hadden in 't oorlogen ten Heyligen lande j enz. Th. de
J, Rouck iVtv/fr/, Hc;aukl,p. 195.
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men is competerctide ^ bedragende eeii halveJiuyver op eJken Jioop iziyn ^

die in drie termynen elks van agt dagen defen loopendeii jaere , in alle

herbergeii van den Hage en Hage-ambagt gehaelt en gedronken Jullen

werden
( d).

Van dezen impoft of Schuttap was niemand in den Hage vry , dan
de Graaf, zyn huisgezin en familie, het Hof en de Suppooften. zoo
als biykt uit een oud geding en daarop gevolgde Sencentie tuflchen
den pagter en de Hooftmannen van dezeSchuttery {e); en welinzon-
dcrheid uit een Senteniie of eigentlyk dcclaratoir van den Hove van
Holland van den 30 April 1464 f/'}, waar by de Heeren Raden ver-
klaren, „ dat van den voorfz Scuttap vry zuilen zyn alleen die Sup-
5, poolten van den Camere van den Raide inHollant, die nu fyn ofte

53 namacis wefen fuilen, alfe myn Heere den Stedehouder , die Rai'
„ deny Griffier-, den Rentmeejier Geuerael-, den Bewairrer van de.

35 Charten ^ den Ontjanier van de Exploiten^ den Frocureur en Ad-
5, vocaet myns voirfz genaden Heeren en den Secrctarijjen en Deitr-

3, wacrders-i die in de Inllrudie enCommiffie van den voirfz Camere
,3 van den Raide in Hollant genoemt en gefpecificeert ftaen ofte hier

53 namaels in andere Tnftruc^ien en Commiflien , die de felve myn ge-

33 naden Heere van zyn voirfz Camere m.akenen ordineren foude mo-
35 gen, verclaert, begrepen en gefpecificeert fuUen mogen werden.

Van aile de verdere Privilegien , Oftrooien en voorrechten , \\ aar

mede deze Ridderiyke orde van tyd tot tyd door de Graven van Hol-
land zyn begift'gt3 hebben wj geen ander konnen ontdekken als al-

leen een Odrooi en Ordonnantie, waar by Koning Philip de II. in

den jaare 1563. aen Deken » Hooftmannen en Raden van dit Broe-
derfchap onder anderen verleent het regc van parate executie tegens

die geene die in gebreke blyven te voldoen Jiunne breuken » boeten
en muiftcn en 't geen men den Ridder van St. Jor:s fchuldig is 3 dat

is te veritacn. zodanig geld , als een Schutter in deze Confrerie wer-
dende aangenomen, 't zy hy quam te iterven of uyt de Schuttery te

gaan, of dat hy daar uit wierde gezet, gehouden ^^as a!s een dood-

Ichuld ten behoeve van het Broederfchap te betalen, weike dood-
fchuld voorheen bedroeg twee Phil'ppus gulden, of de befteboog met
zyne toebehoorcn, daar mede hy maandfchut plagt te houden. Nu
ftaat het een ieder5 die tot Lid van dit aanzienelyk gezelfchap wcrd
toegelaten, vry om by infchryvinge deze fomme te mogen vergroo-

ten , na zyn uelgevallen. Wy zuilen de woorden van deze Ordon-
nantie , in 't geheel alhier uitfchry ven

:

5)

3J

PHIL 'PS by der gratien Goeds Con"nck van Caflillien van

Leon van Arragon &c. alle den geenen die defe jegenwoordi-

glie fien fuilen faluyt ; Wy hebben ontfangen die octmocdige Sup-

plicatie van Coninck, Deeken, Hooftmannen 3 ende agt Raden van

der

(d) Deze verpagtinge bcdraagt (zoo wy ondencgt zyn) ontrent ifo guldens.

De Pagter hceft de keuze om zodanige weeken of termynen in 't jaar te mogen

?5

33

^ iige weeken oi termyr

kiezen als hem gocd en profytelykft dunkr.

{e) Hier na te vindcn oiwicr dc Bylage XX. i, loco.

(J) Mede te vindcn ondcr de Letter XX. z.loco.
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3, der Confrerye van de Ridder St, Joris in onfer Vlecke van dcnHa-

„ ge, hoe dat die voorfe Confrerye by wylcn hooger Memorie ,

„ Graven, ende Graaffinnen van onfe Landen, ende Graaffchappen

3, van Hollandt , in der tyt weefcnde, mitssiadcrs ook by wylen

„ hoogloftelyke memorie die Keyfer Carele die vjfde van die naame,

5, onie Heer en Vader fyne ziele Godt genaedigh fy, gegunt ende ge-

5, geven fyn diverfche Privilegien,ende Oftroyen, van de welken de

55 Supplianten *t effeft van dicn altyts rullelyken ende vredelyken fe-

55 dert dien tyt, ende tot op dicn dagli van huyden toe gebruykt

„ hebben gehadt fonder yemandts contradidie. 't Is nu foo dat over-

55 mits het lange verloop van tyden , ende principalyk mits die Ipoli-

}, eringc van de voorfz Vlekke van den Hage , gedaan by Alaer-

„ ten van Rojjen alle de voorfz. principaele h'rivilegien , Oftroyen

„ endeanders, de voorfz Confrerye conccinerende, verduyftcrt lyn,

„ mits 't welke niet alleen de voorfz. Confrerye gefchapen is , geheel

„ tot niete te komen ende te vergaen , mcr ook den dienft Godts,

„ die op den altaar van fint Joris dagelyx gedaen wordt , ende by de

„ gemeene Broeders onderhouden moet werden , 't welk aanmerken-

}, de die voorfz. Supplianten ende fonderlinge , omme de voorfz.

„ dienft Godts te doen continueeren, ende ook de Confrerye ends

„ Broeders van dien in ceren ende by maikander te houden , Jiebben

„ gerecouvreert 't dubbelt van feekere oude articulen , daar na die

,, broeders van de voorfz. Confrerye lieurlieden plagen te reguleren

,

waar van de inhouden van woord tot woorden hier naar volgt

,

omme die Schutters ende Broederlchap van St. Joris Giide in den
Hage in eeren te houden , ende die Schutters ende Broeders in

liefde ende vriendtfchap te biyven , 't v/elk niet wel doenelyk en
is, fonder Regel 5 Poilitie ende geneugelyke communicatie met mal-

kanderen te hebben 5 Soo isV, dat wy Koninck, DeekensHooft-
mannen ende agt Raden , nu in der tyt wefende een Ordonnantie

geftelt ende gemaekt hebben, hoe ende in wat manieren dat een
yegelyk van de felve Gebroeders ende Schutters, van nu voortaen

55 hem hebben ende gedragen fullen , foo wel in 't fchieien van de

55 Doelen , als in andere behoorlyke faken daar buyten , hier naar in

„ 't lange by Articulen verklaardt5 ende gefchreven.

I.

55 In den eerften , dat aile jaeren den eerllen Sondach , naar St. Jo-
ris dagh, loo gewoonelyk is, in de fyngende MilFc in de Groote
kerk op St. Joris autaer, alle de Schutters ende Gebroederen fullen

komen offcren , op de verbcurte van een Ituyvcr Brabandts , foo

verre de lehe Scimtters ende Gebroeders binnen den Hage ende
niet fiek en fyn , wclke ftuyver gaen fal tot proffyte van 't voorfz.

55 outaer van St. Joris.

II.

,5 Item op den felven dagh fullen de felve Schutteren *s middaghs

3> met malkanderen etens elk op fyn gelagjop de verbcurte van drie

fchel.

»
»>

5J

35

55

35

5»

35

3»

5>

35
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3, fcliellingen Hollandts , ende fal men daer als dan fpreeken ende
,5 fluyten van a!le facken aangaande de Gilde voorfz. ende byfondere

„ van dcr pelleuren, die die Schutters dat jaar dragen fallen, ende
35 oois; of men de Papegay in dat jaer fchieten fal of niet, mits or-

3, donnerende de Deken , ende Ilooftmannen van den toekomendc
35 jaere, ende dat gedaan fynde, ecnen dag in den Doelen tc betey-

3, kt:nen , omme by de ouden Hooffmannen rekeninge ende bewys te

„ doen 5 voor den felven Schutteren 5 die aldaar als dan jegenwoor-
„ digh ende prefcnt wefen fullen > weefende van de Agten en de gee«

„ ligeerden tot Raden.

til.

jj Item indien men op den felven dagh van de maaltyt van St. Jo-
<t fis pelleuren op 't welke by het meerendeel van de Schutters voort-

», gang hebben fal , fuHen defelve Schutters defelve pelleuren gehou-
>, den wefen te laeten maeken binnen fulken tyt als men als dan daer-

>» toe llellen fal op de verbeurte van drie fchellingen HoUandts , ende
» foo meningen dagh defelve Schutters daerna nog in gebreeken zyn,
J, fullen alle dagen vcrbeuren eenen fchcllingh Hollandts , geduerende
J, den tyt tot dat fy de felve pelleuren hebben fullen , welke pelleu-

3j ren de voorfz Schutters bylondere de eerfte drie volgende jaeren

3, in alien Proceflien , Maenfchuiten en andere vergaderingen aen-

3, hebben fullen , op de verbeurte van drie fchellingen HollandtSji

„ van welke pelleuren te dragenen fal niemandt exemptie mogen pro-

9, poneren , het zy de Edelen ofte Suppooilen , mits conditie dat eeti

»» yegelyk fal mogen volttaen met Haegfe Laekenen ; fullen ook ge-

j> houden wefen op elke mouwen van de pelleuren ten minfte te han-

5, gen , ende daer aen dragen een Voet-boge , Papegaye ende Rolle

„ naer ouder gewoonteo

iv.

3, Item op den Omrriegangksdag in den Hage , fullen in de Pro-

„ ceffie alle dc Schutters , ende Broeders van de felve gilde , met
„ heuren voorfz pelleuren ende met een pyte in de handt hebbende,

„ mede ommegaen , op de verbeurte van drie fchellingen Hollants,

,3 foo verre fy in den Hage ende niet fiek en fyn , mits die geene die

3, ommegaen fal als boven, hebben fullen voor heur ommegaen eenr

,3 kanne v^'yns , die fy haelen fullen daer de Hooftmannen hem wyfen

ende ordonneren lullen , ende elders niet , ofte twee Brabantfchen
3) fluyvers di^er vooren.

V.

„ Item fullen ook van gelyken gchouden wefen te komen op Hey-

33 lige Sacramentsdagh met een toortie , ende ter eeren Godts ende

33 het voorfz Sacrament in de Proceffie te gaan naar ouder gewoon"

J, tc , ende dat op de verbeurte van drie fchellingen Hollandts, cndcf

5, die te employeeren ten profyte van den Autaer voori'z,

Mmmm VR'
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VL

J, Item na de MifTen fullen die Deeken , Hoiftmans ende gemeene

Breeders van de gilde, na hen de weete gedaan is als 't hchoort,

komen ter plaatfen die hem Heden by den Hooftmannen bereekent

fal v/orden, omme met malkanderen te gaanofferen, mitsgaeders

ook van gelyken in de uytvaerden van den gefliirven en overlcden

Glide -breeders , ende dit op te verbeurte van eenen fchellingh

Hollandts , ten waere iemandt fiek of buyten den Plage van buys

geryil ware , ende dit te gaen tot proffyte van den Autaer als voo-

ren ; Nopende de uytvaerden fallen de Breeders van den cavele

daar den overleden onder vvaaren, defe offerhanden gehoudcn fyn

te doen op de peynen als in den text , uytgezondcrt ter uytvaer-

den van groote Meeilers, Deeken, Hooftmans in der tyt ofte an-

deren die merkelyk het gilde met teftamente verbeetert fullen Jieb-

ben , in welken gevallc die geheele Schutterye gehouden fal fyn te

compareren op peyne als vooren.

3»

»

3>

J>

3>

3J

35

5J

3J

55

55

55

VIL

,j Item als by den Heeren Deeken , Hooftmans , ende gemeene

5, Gilde breeders voorfz, ofte 't meercndeel van dien gefloeten is, op-

„ waarts na den Papegaey te fchieten , foo fal een yegelyk Gilde-broe-

5, der ende Schutter gehouden wefen , mede te fchieten ten minften

3, met drie bouten naar ouder gcwoonte, indien hy in den Hage is,

„ ende ingevallc hy van huys of hek was, nogtans mede gelden in alle

de onkoflen t gelyk oflf hy prefent waere geweeft , ten zy eenige

merkelyke groote redenen van ouderdom of anders , 'c vvclk fal

ftaan tot difcretie van den Deeken ende Hooftmans.

55

55

5?

)5

55

35

55

VIII.

5, Item fullen de Schutters ende Gilde-broeders in de voorfz verga-

deringe prefent wefende , inde eerfte maaldtyt van der Schutterye

in harden van den Hooftmannen op leggen, ende betalen heure

quote ende aandtel tot fulken taux als hem by de voorfi Hooftmans
vermaandt ende geeyft fal werden , omme daar mede te betaelcn.

de onkoften van de voorfz opfcliieten en de feelten van der Schut-

terye , doende van de felve ontfangh ende uytgeven reekeninge

,

alsdat behoeren fal> naar der gcwoontc.

IX.

„ Item fullen die Hooftmans in der tyt wefende voor Pynfteren al-

„ t^'^t lootcn ende die Gilde-broeders ende Schutters aan vieren dee-

n Icn , omme die toekomende fomer elc op vier dynfdagen met heur

„ vierendeel van den Schutters maenfchut te houden, ende fal elck

5, Hooftman met den Schutters onder hem gevallen in de Doelen we-

,> fen, al eer de klocke in dc groote kerke halff elf uyren geflagen fal

ji hebben, ofte anders tot fulken tyt al de Hooftmans > by den Doel-

knechc
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j5 knecht de Schutters fal laaten weeten •, op de verbeitrte den Hooft-

3, man twee Schell endeelke ScJiutcer eenenStuvver , endedatvoor

5, de genen die komen eeten, ende niet gelchoeten en hebben, ende

3, anders nyt , welke breuken die bchutters , des 's middaghs ver-

5, drynken lullen , ende foe wye in 't voonz. maanfchucce , loo uyt

„ ten Doelen, als maaltyt geheel achcerblyft , ende niet en compt
„ eeten , die fal verbeuren vier bchellingen Hollandts , geordonneerc

J, mede al tot proRyte van den prefcnten als vooren , alfoo ver hem
3, by den Schutters-kne^t daegs te vooren de weetene gedaen is,aan

3> fyn perfoon ofte t'fynen huyfe , alwaarc ook dat de felve Schutters

55 uyt ten Hage waren, ende dat voor foo \erre het roert ''t voorfz

55 vieren van de maaltyt ende verder niet.

X,

„ Item die vier Hooftmaiinen elken mitten fynen in denDoele we-
35 fende als voorfz es , fallen in eenigh van de ftukken , daar 't hem
,5 gelieven fal , fchutterlyk te fchieten , drie cauveelen ofte heulen

,

53 elk cauvel om een Ijalve Huyver de man , ende wat voor de mid-

53 dag met fchieten verlooren wordc , dat fal te vooren in 't gelach

van de middagh-maeltyt gaen voor de geene die daer in 't gefel-

fchap wefeh fullen , welke maakyt by de flooftmannen geleyt fal

worden, 't fy in den Doelen of eenigc Schutters huyfen, die her-

berge houden, of elders in een eerlyke plaatfe, daar 't hem luy-

den believcn fal.

33

55

«
35

35

XL

„ Item fal die Hooftman , eer de maaltyt gedaan fal fyn 3 rekencii

), wat daer dien dagh vertcert is , ende elke Schutter fyn aandeel

3, eylfchen van 't gunt dat fy elks te gelden fullen hebben , boven de

3, abfenten, ende de voorfz. heulen, ende cauvelen die fy elc in den

„ lynen opleggen fullen , welke abfenten de Hooftman verleggen

„ fal, ende alle op de verbeurte van eenen canne wyns al eer fy

„ van de taeffel gaen , tot proffyte van den geenen aldaar vergaedert

„ fynde, ten waere fy de waerdinne te vreeden ftellen 3 ende fal

„ geene Hoofman die drie eerile maenfchutten mogen verleggen

J, op andere dagen , dan den geprefigeerden ende ordinaris dagh ,

„ behoudelyk indien de felve Hooftman nootelyk abfent mogte fyn,

„ fal mogen volftaan mits eenen anderen Schutter llellende in fyne

plaatfe, ende fullen die voorfz. drie maanfchutten gehouden wor-

den agter eenvolgende, op peyne indien contrarye gebeurde 3 de

abfenten ongehouden fullen fyn eenige abfentie te betaalcn , ende

het laatlte vierde Maandtfchut fal mogen gehouden werdcn in dc

tyd van de Mort3 of anders tot gocdtdunken van de Hooftman.

>5

>'

55

3

XII.

„ Ifem in alle welke Maanfchutten ook fullen mogen komen die

Koningh, Deeken, Hooftmannen ende anderen van den Schutters,

Mmmm z j3 clie
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die 't op diet! dagh heur Maandtfchut niet wefen en fal , cndc

mede Ichutterlyk Ichieten, ofte 's middaghs met den anderen ee-

ten op heuren penninck , mits ooic genietende 't prouftyte dat van

den abl'enten , cndc unders vallen lal.

55

55

55

55

XIII.

„ Item binnen den huyfe , hoff ende Iiet geheele begryp van den

„ Doelen van der Schutterye voorfz , mitsgaders in de maaltyden

„ van St. foris , ende de Maanfchutten en fal niemandt onheuslyken,

„ nog onljetaemelyken fpreeken, ofte quaede manicren houden, de

3j een tegen den anderen , ende byfonder als men fchiet , dan alle

J, Schutters behooren te fpreeken , op peyne voor de eerfte reyfe

3, van drie fchellingen HoUandts , ende de tweede reyfe van gecorri-

„ geert te worden, na gelegentheyt ende groote van der faeken,

3, ende dit al by bewys van den Schutteren daar yegenwoordiglyk

„ fynde , ende fal het felfde beregt worden by den Deeken , vier

„ Hooftmannen ende agt Gecommitteerden ; ende ingevalle ter plaat-

„ fe als vooren , eenige vordere misverllanden gefchieden , als van

„ vegten , mes trecken ende diergelyke , fulcx ook datter bloedt na

„ volgde , 't felfde fal insgelyk beregt werden als vooren naer gele-

j, gentheyt van der faaken, ende dit al ten prouftyte van St. Joris.

XIV.

5, Item foo wie in den Doelen , een cavel of meer fchiet , het fy

,5 voor de middagh, off na de middagh, die fal foo wel om fynfelfs

55 eere , als anders , aan den Wyfer van den Doelen 5 daar hy ge-

55 fchooten fal hebben, betalen een oortgie voor dien dagh, ende

55 die meer geven wil die moet wel.

XV.

„ Item is geordonneert als boven , dat een yegelyk Schutter voorfz

55 fuUen moeten hebben ten minften een Italen boege wegende vier

J 5 pondt mit peylen , daer men fchutterlyk in den Doelen mede
5, Ichieten magh , hem eygen toebehoerende , binnen drie maanden
55 na dato van dcfen, op peyne van vier fchellingen Hollandcs, ende
5, foo meenigen dagh als hy over die drie maanden laet gaen , foo

5, menighen fchellingh Ilollandts , fonder alle arch ofte lift ; ende
5, foo wie nieuw Schutter wordt, binnen drie maanden daar na, op
5, gelyke peyne, want fey/iighejt ende waeravhtigbeyt kiwort den boo-

55 ge toe.

XVI.

„ Item geen Schutter en fal vuyten voorfz Schutterye mogen ge-

55 fteldt worden by eenige Hooftman , dan by advys , confent , wille

5j ende weeten van den Coningh , Deeken ende Hooftmans , mitten

„ Agten ende eenige van de outiie Schutters daer mede over geroe.

« pen.
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95 pen , ende foo wye fulx uyc de voorfz Schutterye gaet ofcc geftelt

„ wordc, die fal evenwel gehouden wefen, te betaalen twee Philip-

5, pus guldens in de Itede Van fyn doodfchult in alle manieren off hy

5, broedcr vanSt.Joris gefiorven waere; ende foo wie broeder fterft,

3, fal 00k voor fyn doodfchult betaalt worden by den geene die 'c

,5 behoort , twee Philippus guldens , ofte den beiten booge met fyn

3, gereetfchap daar hy mede Maenfchutte plagh te houden , des fal

„ een yegclyk Schutter tot alien tyden als hem believen fal uyt de

55 voorn. Schutterye mogen gaen 5 mits opleggende twee Philippus

5) guldens voor fyn dootfchult als vooren.

XVII.

35 Item als yemant van dc Hooftmannen yet voorkomt 5 den gildc

3, en gebroederfchap ofte den Doelen aangaande , foo fal den felven

35 Hooftman by den Schutters-dienaar , den Coningh 5 Deeken ende

55 d'andere Hooftmans , mitten Agten van den Ouden ofte Racden

35 gecligeert , moeten ontbieden te comen op ten liuyfe van den

35 Doelen 5 of andcrs na gelegencheyt van der faeken 5 telken op de

35 verbeurte die niet en quame van eenen fchellingh HoUants , ten

3, waere den felven Coninck , Deeken , Hooftmans off eenige van de

35 Achten merckelyke reden van onfchult deden3 ende fuUen dieCo-

,5 ninckj Deeken ende Hooftmannen mitte Achte aldaar gekomen

35 fynde, mogen befoingneren , gelyk ende in aire manieren off dc

3, felve Deeken of Hoottmans ende abfent blyvende aldaar prefent

35 waeren 5 ende 't lelve fulx voortganck hebben.

XVIII.

,3 Item alle andere goede Coftumen , gewoonte ende handelingen

5, van den Doelen 1 ende daar buyten alhier vooren nyt gellelt ende

55 deefen nyt contrarierende, fuUen onderhouden werden naar ouder

35 gewoonte , navolgende feekere Ordonnantie ende Caerten , han-

53 gende op den I3oelen-huyfe , en onderteekenc by den Coninck,

55 Deeken, Hooftmans, mitsgaders Achten, ende tot kennilTe ende

55 arbitraige van den Coninck , Deeken , Hooftmans ende Agten.

XIX.

„ Item van alle $^t{z pointen ende articulen fuUen de voorfz Co-

ninck 5 Deeken , Hooftmans ende acht Raden , ofte ""t meerendecl

van dicn in 't geheel ofte in 't deel na den tyt gelegen is , mogen
houden in furcheance , mits de felve poinden nogtans in weefen

blyvende , als den tyt dat weder eyfcht te onderhouden , 't welk

men den gemeen Schutters ende Broeders akyt weder verkondi-

gen &1 in de maeltyt van St. joris dagh ,alsfy by een vergadert fyn,

ende de felve articulen amplieeren , altereren ofte diminueeren tot

35 goedduncken van Coninck , Deeken 5 Hooftmans ende Achten j

3, tot welvaart van de voorfz Confrerye.

M m m m 3 XX.

5>

3J

35

55

35

35

35
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XX.

„ J/em fii.hi alle de voorfz. Breucken , mul^en ende gedebourfeerde

jy penningen by den Hooftrnans voor de abftnten verleyt , mttsgaders ook

„ van alle 'i gimt dat men den Ridder St. Jor/s fchuldig is , voor date

„ van dej'e ge valien , geexecnteert warden tcgens dtn onwtlligen by den

„ Schutters Bode , hebbende een pyle in de handt ende by ordonnantie

3, van de Hooftrnans reulyk ofte by feyten , ope anders Oy alftdk recht

„ offjrechttn , als den Conmck , TD'eeken ende Hooftmannen gelieven ende

„ oirbaerlyck duncken fal^ tot alien tyden als vooren ; mits mtncnde dub-

„ belt pant en de gereedfte meubelen die hy vinden fal , ende Jbo verre de

J, felve pandcn binnen agt dagen met gtlofi en warden i mits opleggende

„ de breucken ende die Schutterlyke onkojien tot tauxatie van den Coni7icky

„ 'Deeken ende Hooftrnans , ofte 't meerendeel van dien , daaromme ge-

„ daan-, jullsn dtfelve by den voorfz Bode^ opcnbaarlejk by dtn meefl

), daar omme biedende naer voorgaande uytroepivge vercogt worden ende

,, 7 fnrplus dat bevonden wordt daer over te jchieten^ Jal den gheexecu-

,t teerde gereffitiieert warden , ende dit al met jegenfiaande eenige oppofi-

„ tie ojte appellatie ende fonder prejitdicie van dten , V 'V)elk hy gehotiden

), fal wefen te interjefieeren aan Coninck , deeken , Hoofs ma?,nen ende

„ yigten » ende dat binnen dtn tyt van veertien dagen na data van de

„ executie , op peyne dat na verlonp van dyen tyt geen kennijje van, der

,) faeken genomm en fal warden.

„ Ende want de voorlz Supplianten mits Verduyfteren van de

',} voorfz Privilegien nyemande tot onderhoudenilFe der voorfz, arti*

5, culen foude mogen ofte durven compelleren , fonder dacr op

3, eerft ende van nyeuws vercregen te hebben onfe opene brieven

3, van Odroyen, foo hebben fy ons daeromms feer oetmoedelyk ge-

5, beden , dat ons believen wille tot onderhoudenilfe van den voorfz

35 gilde ende eerlyke Confrerye , de voorfz articulen hier boven ge-

}, roert te approbeeren ende ratificeeren , ende hem daar op doen

35 expedieren onfe behoorlyke opene brieven , daar toe dienende.

35 DOEN TE WEETEN, dat wy de faeken voorfz overge*

35 merkt , ende hier op gchad \ advys van onfen lieven ende ge*

35 trouwen die Prefident ende Luyden van onlen Raede in Holland

,

5, gencgen wcefende ter bede ende bcgcerte van de voorn Sup-

35 plianten , hel)ben alle de pointen ende arciculen , ende elke van
35 dien hier boven geiniereeit , na hunne vorme ende inlioude, l)e-

35 vefdght ,
geapprobeert ende geconiirmeert , beveftigen , appro-

35 beeren ende confirmeeren uyt onfe fonderlinge gratie by deefen

,

35 v^'illende en ordonneerende de felve ondcrhoudcn ende geobfer-

55 veert te worden 5 op de peyne ende muldcn dacrinne begree-

35 pen , ontbicdende daeromme ende beveelen onfen lieven ende ge-

,5 trouwen die Ilooft-Prelidenten , ende Luyden van onfen fecre-

35 ten ende groote Kaden5 Stadhouder, Prefident ende Luyden van
35 onfen voorn. Rade in liollant , Kailliuw van den Hage ende alien

33 anderen onfen Regteren 5 Jufticieren , Oliicieren ende onderfaten

35 dien dit aangaan fal, heuren Stedehoudercn ende yegelyk van hen
jj befundtre foo 't hem behooren fal, dat ly de voorn. Supplianten

»3 van
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35 van defe onfe jegenwoordige beveftinge , approbatie ende confir-

5, matie , ende van alien den inhouden van deeien in der voegen en-

3, de manieren voorfz , doen , laten ende gedogen ruftelyk ende

vreedelyk genicten ende gebruykcn , fonder hen te doen off laeten

gefchien eenigh hinder, letlel ofte moyenille ter contrarie , want
ons alfoo geliefc, Des t'oirconden hebben wy onfen fegel hier aan

doen hangen. Ge,2;even in onfer ftad van BrufFel den agtiendeii

,, Mey in 't jaer ons Heercn duyfent vyfhondert drie en fefligh , van

5, onfen Ryken, te weeten van Spangien, Cicilien &c, 't achtite , eii-

?, de van Napels 't tienfte.

Op de plycke ftondt gefchreeven.

By den Conihck in fyne Raede.

Ondertekent, M E S D A G H.

De Schutters van deze orde \varen van den hand -en voet-boog, Schut-

tn mocften hiinne maandfchut houden even als andere Schutters in t"?van

andere Doelen gewoon waren , fchietende met pylen na zeker doel of dren"^'
wit J 't geen in zekere huisjes daar toe gefchikt, geitelt was. "Wan- hanne

neer deze Kidderlyke ocffeninge in deze Doele heefc opgehouden , °f^^'

is ons onbekent J en wy hebben ook nergens aengetekent gevonden, ""'^^*

dat zy den Graaven in eenige heirvaart of Optogt ten oorlog hebben ^yn in

verzelt. Egter getuigen onze jaarboeken en gefchiedfchriften , dat dc

deze Schutters in die liaggelykfte tyden der inlandfche tvveefpalt ,
Hoek-

welke ons Holland een anderhalve eeuw in vuur en vlam gezet en ^^tl^_
met doUe raazernyen onder de Hoekfche en Kabeljaauwfche benaa- jaauw-

mingen hceft bezeten , waar aan niet dan met killie fchrik kan her- fthe ty-

dagt werden , meenigmaal zyn uitgevveeft , dan in eenen oploop te ^^"
.^JJ'

Leiden tot onderfteunig van hunne t\\'i{tgenooten , dan in eencn op- jy^aaiea

(land te Delft, dan \\ ederom elders. En zoo verhaalt ook de Heer uitge-

Alkemade in zyne befchryvinge van Jonker Franfen oorlog , dat 2y
^^''^'

nevens de Burgcrvendelen xnn Dordregt-, Delft:, Rotterdam-, Schie-

dam •, Schoonho'-oen , Heusden en Geej'triddetiberg in den jaare 1481.

zyn uitgetrolcken en verzamelt blnnende Stad Goude, om onder het

beleid van Heer yon/i de Lalain-, te dier tydc Stadhouder van Hol-

land, Utregt te belegeren, waar binnen de verdrukte, uitgedreve

en verbanne Hoekfche Edelcn, Regeerdcrs en Burgers geweken wa-

ren. En dat wanneer in den jaare 1488. jonker Frans van Bredei^o-

de met de Hoekfchen Rotterdam hadden ingenoiiien, en Koning
Maxiiniliaan door zyne Herauten een Heirvaard hadde laaten kondi-

gen in alle de Hollandfche en Weftvrieffche Steden, om met eene

dlgemeene hand de Had Rotterdam tc befluiten , en te dwin-

gen, dat, zeggen wy, deze Haagfche {g) Schutters ook onder hun
banier,

{g ) Dat zy in vroege tydcn de Schutters van den Hage wicidcn genocmt, blykt

uit he: mcergem. Ptivilegic van den jaare 1407. als ook uic zekere rcgillratie, te

vinden in 't vierde Memoriaal-bot^k van den Hove van Holland, gehoudcn by J.

BofF.iert Griffier van den rclvcn Hove. /(P/. 104. 124. vcrfo. enz.
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banier , binnen Delft , de algemecnc vergaderplaats , zyn verfciic-

nen (/.')•

In den jaare 15-84 wierden aeze Schutters tot bcfcherminge van

den Hage vereenigt met de Suppool'ten van den Hove ( i ) onder

tuce byzontlere vendels , hebbende de gem. Schutters tot Kapitein

over Jiun vendel jonkheer jfdmn van 'Du/veiivoorde, Heere van War-
mont, Admiraal, enz. en tot Lieutenant Mr. Dirk cw/ Lceitiven

Raad Ordinaris in den Hove van Holland; en over het ander vendel

•was tot Kapitein i^ellelt jonkhr. JoImh -van Afatbeiies, Heere van de

Riviere, en tot Lieutenant Paii/us van Loo :, Reekenmecfler. Zy moe-

llen alomme in den Hage gocde vvagt liouden , dog waren niet ver-

bonden daar buiten te trckken, dan met eenige van die van den Ra-

de en Rekeninge perzoonelyk verzelt. Zy haddcn tot Loop-plaec-

zen de Plaats en 't Builcnboj\ moetende het eene vendel in tyd van

nootzaakelykheid zig op de eerllgemelde en 't andcr op de laatft ge-

noemde vergaderplaatzc laaten vinden Wy zullen, om niet lang te

zvn, alhier liever opgeven de Oi'doiiiantie xc\\ty zoo als d\Q by die

van den Hogcn en Provinc'ialen Radeen Liij/den van de Camsre van Rc-

ken'ingc in Holland ten over/iaen van de hovfiiuans van St. Joris Con-

frcrie, daar op gchad't advys van de Mag/Jiraat van den Hage., is

gemaakt op de Comhinatie van de Siippoojlen en de voorn. Co/ifrerie van

St. Juris, (lis mede op de ivagt.

I

„ TN den eerflen fullen uyt Collcgie van de voorn. Suppooften en

„ 1 Confreres van St. J oris voorn. inditierenter fonder regart te ne-

„ men of Suppooiten of Schutters fyn , gcmaeKC worden twee Ven-

„ dels die in faeke concernerende de wacht Jien fullen hebben te re-.

„ guleeren, zulks als hier na verklaert lal wcrden. Blyvende niet te

„ min in wefen die lootinge i^edaen onder die Hoofmans van de

„ Schutterye , die men verftaet dat in faken de Confrerie roerendc

„ alfoo gelootet en gerottet fullen blyven en voortaen looten en rot-

„ ten fullen als na ouder coftumcn.

it.

{/j) Zicdcoude HoU. Chronyk, dn-if. i,i.Cap.f^. Cm.. 63. (^ fcqq. ofGoud-
hocven, pag. 5Z7. f34 f4}. en volgende, ;ils mcde Alkcmadc

, Jonker Franfen

oorlogf pag. 42- 120-

(i) 't Sch\nt dat de Suppooflcn met dc Schutters van St. Joris al in vroeger

tyd tc meermalcn zyn vergadert gewccft; immcrs by het xxxvni. art. van de

Ordonnantie op den Brand , van den 20. October 1553. werd gcordonnecrt
, ,^ dat

„ 00k de Suppooflcn van den Hove en d'andcre Edclcn van den Hove, mitsgadcrs

i, de Scbntters .,
die in St. Joris Schutterye zyn, gchouden zullen wefen te verga-

„ dercn tcr zclvtr tyde op de Plaetfe nlhicr in den H-.ige, uytgcfeyt den amhachis-

„ man.) die in dezehe Scbutter)e es., die mitte anderc buyrluyden van den Hage
„ mede na den brant gacn fullen > Ende zullen de voerfz Suppoeftcn, Edclen en

,, andcie Schutters op te Plaetfe vergadert wcfcnde, aldaar by een blyven., tot dat

„ by mynen Hcercn van den Radc, die dacr prcfent fullen wefen, of by die Ge-

,, rcchte van den Hage in heurluyder abfcntie geordonneer fal wefen, wacr hen
ecriigc van dien yiudcn fullen daer 't van dden fal mogcn wefen.5»
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I I.

„ Sal noch mede van het eene Vendel blyven als Capiteyn uytten

„ naam van de voorn. Schutters Jonkheer Johan van Duyvenvoorde

„ Heere van Warmondt , Admirael , &c. en fynen Lieutenant Mr.

„ Dirk van Leeuwen , Kaet ordinaris van den Hove van Hollant , als

„ ook mede blyven fullen alle andere Officiers van de voorn. Confre-

j, rie.

III.

„ Ende belangende het tweede Vendel hebben die voorn. van den

5, Raden en Rekeninge ten overftaen als vooren genomineert en no-

„ mineren by defen tot Capitein Jonkheer Johan van Mathenejje

V, Ilecre van der Rievjcre en fynen L-ieutenant Foiiive/s van Looy

„ Rekenmeefler, en als Vendricli Johau Piirtick-, Secretaris van den

„ Hove van Hollant , en tot vier Hooftmans Mrs. Sebajliaen van

„ Loofen, Jeronhnits van Borre , Mcolaes KamerUngh^ Raeden, en

„ Philips Doublet) Rekenmeellcr.

I V.

„ Alle vvelke Raeden en Rekenmeeflers refpedivelyk bewilUgt heb-

ben hen daer toe te laten gebruiken i niet tegenftaende d'exceptie

henl. ratioue officii competeerende, mits dat fyl. niet gehouden en

fuIIen fyn op te ordinarilfe wagten te compareren , maer aldaer mo-
gen volftaen met hare Lieiitenanten , in 't regart dat fyl. in perfoone

als Commill'ariflen op 't Stadhuys op heure beurte mede fullen

moeten waeken.

V.

„ Sullen de Hooftmans foo wel van deSuppooften als van deSchut-

„ ters foo lange zy Hooftmans fyn , in tyde van allarm compareren

J, met behoorlyk geweer , op haer loopplaetfe hier na te fpecificee-

„ ren, en ofgegaen fynde met fulken geweer als fy opgeftelt fullen

fyn.

V I.

>>

»>

)>

„ Ende dat die voorfz. twee Capiteynen of hare Luytenanten ofte

„ in heurl. abfentie die agt Hooftmans , fullen eerft allc die mannen

„ foo van de Suppoolten als Schutters in tween deelen , na advenant

„ 't geweer daer elk van henl. opgeftelt es , van elcx evenveel , en

„ daeromme looten, vvie elcx te beurte fal vallcn, en fullen die vier

„ Hooftmans van elke Capiteyn daer na mede in deequalite van'tge-

5, weer als vooren weder onder henl. in vieren deelen ofte rotten.

j»

VII.

„ De repartitie alfoo gedaen zynde fal elken Hooftman in den fy-

nen een Luytenant mogen kiefen, die in ai)fentie van den Hooft-

"man gelyke authoriteyt fal hebben.

Nnnn VIU.
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VIII.

3, Sullen die Capiteyneh, Hooftmaiis, hare Luytenanten en ge-

meene Rotsgefellen altyt tot vermaningc van die van de voorn.

Raden gchouden fyn te waken en heurl. cors dc garde houden ter

plaatfc daer en alfoo 't hen by die van de \oorn. Raden oite Com-
miflarifTen van de Wagt geordonneert fal worden , 't ly by geheele

oftc halve Hoofmanfchappen mcerder of minder gctal tcr Ordon-

nantie als voren, en dat met fulk gev eer als eenen ygclyk opge-

ilelt i'al fyn, en henl. elk een biljet onder de bant van den Griliier

t'huys gefonden fal werden , 't fy dat Schuttcrs otte Suppooften

fyn.^
IX.

5>

»i

ft

3, Sullen ook de voorfz. perfoonen gehouden fyn d'Ordonnantie op

„ de Wacht en Brant gemaekt ofte noch te maken > te obferveeren

„ en gehoorfamen, fonder dat fy nogtans gehouden fullen fyn buy-

„ ten den Hage te trekken , dan mit cenige ^an die van de voorn.

II Raden of Rekeninge perfonelyk daer by te fyn.

X.

„ Sal nog een ieder ten tyde van dc infinuatie prefent fyrsde , ofte

it in tyde van allarm by clock -gellach gehouden fyn perfonelyk te

)) compareren elck op iyn loopplaets , fulcx hier na geltelt fal wor-

,5 den , en dat voor de Hooftmans en fyne Luytenanten van de

ft wagt abfent blyvendc oft te laet komende op een boete van 24

it lluivers en andere Rotsgefellen op een boete van 18 ftuyvers, ten

), ware fy jufte excufe liadden, dien fy gehouden fullen fyn voor 't fet-

it ten van de wagt den Hove ofte den Commiiraris van de wagt

tt aen te dienen, en fal evenwel een ander in heurl plaetfen theuren

,1 cofte geftelt worden, maer in tyden van allarm fullen alle Officiers

}, van de voorfz. tw ee Vendels niet verfchynende elk verbeuren een

„ boete van twee ponden van xl. grooten en de gemeenc rotgefellen

een boete van dartig fluivers.>»

XL

31

„ Dat dc infmuatien op de wagten fal moetcn gedaen fyn voor de
clocke tweeuuren naemiddach,ommc 's avont's daer aen te waken,
ten ware die noot anders ware vereyflchende , in weiken gevalle

een yder gehouden fal fyn te compareeren , ah\ aert dat hy op de
Itaende voet geinfmueerc ware op de boetcn als voren.

XII.

), Item oft gcviele dat den Hooftman en fynen Luytenafit beyde
it van huys ofte ziek waren , fullen die rotsgefellen i'ulks vvetende

„ den Commiffaris of Commiflariflen van de Wagt aendienen , om-
„ me by provifie een ander in heure plaetfe geflclt te m orden , de-

» welke alfoo geftelt fynde fal gelyke auftoritcyt hebben.

XIII.
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XIII.

1, Dat de Hooftmans ofte L.uytenanten uytgaende die loofe fullen

» ontfangen van de voorfz CommiiTaris , die felve wel bewaren > en
,3 daer van verantwoorden, en de fintenellc en ronden mogen ordon-
i, neeren, fonder dat die rotsgefellen daer tegens fullen mogen feggen

)t ofte henl.ongehoorfaem fyn,op arbitrale corre£tie tot difcretie van
,1 die van den Rade voornoemt,

XIV.

„ Dat hier van uytgefondert fullen fyn beyde de Prefidenten *

„ Baenrehecren , Ridders, en andere oude Scliutters en Suppooflen

„ boven de feftig jaren oud fynde , die van de perfonele comparitie

» onilaft fullen blyven , mits dat fy tot contentement van de gemeen-
}) tc , en omme die te beter te courageren , altyt mede geftelt fullen

n worden op geweer daer mede fyl. op de Wagt heuren dienaers

>, ofte anderen gehouden fullen fyn te fenden, op fulke boete als te-

)) gen andere rotsgefellen geltclt en geordonneert fal werden.

XV.

„ Ende fullen defelvc dienaers mede gehouden fyn den voornoem-

„ den Commiflariflen , Capiteynen , Hooftmans ofte heuren Luyte-

5, nanten te obedieren op gelyke boeten als andere rotsgefellen die

„ men by gebreke van betalinge aen heure Hceren ofte mecfters fal

,} mogen executeeren.

XVI.

„ Dat een ygelyk 't zy Suppooft ofte Schutter ofte weduwen van

„ Edelen ofte van Suppooften binnen den tyt van tien dagen na de

„ receptie van 't voorn. billet gehouden fal fyn hem te voorfien van

„ al fuk geweer als hy opgeltelt fal fyn, op een boete van twee gul-

„ den voor de eerite reyfe en daer na op een boete van vier gulden,

„ en dat daer en boven 't geweer daer hy opgeftelt is t'fynen coftc

„ gecoft fal worden ter Ordonnantie van den Hove by parate execu-

3, tie aen de onwilligen te verhalen.

XVII.

„ Dat een ygelyk 't geweer daer hy opgeftelt is tallen tyde in fyn

„ buys gereet fal hebben , te wcten , die op een roer geftelt es , fal

„ boven fyn geweer ten minften daer by moeten hebben X4 koegelen

„ en een pont cruyt met twee vaderaen lonts , en die op een fpies

,

„ rondace of flagfwaert geftelt es, fal die neffens fyn zygevyeer mede

„ vaerdich hebben en daer toe noch een ruftinck of buftelen colder

3, op een boete van de eerfte en tweede reyfe als voren.

Nnnn, XVlII.
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XVIII.

5, Endc om alle goede ordre in tyde van fubite allarm ende anders

te houden , hebben die van de voorfz, Raden de voorn. twee ven-

delen tot loopplaetfen geordonneert die Plaetle ende het Buyten*

Ilof alhier van den Mage, te weten een Vendel op de voorn Plaet-

fe en 't ander op 't voorn. Biiyten-Hof, daer fy om looten fullen ,

en tot dien ejnde voor elk Vendel vier letteren geftelt fullen wer-

den , en dat voor 't eerfte \^endel een voor de poorte van 't Bin-

nenhof, een voor de brugge van de cingel voor 't buys van Dou-
blet, een op dtn hoek van 't Halfteechgen, en een voor die fmit,

en voor 't tweede Vendel, een voor de gevangenpoorte , een voor

de blaesbalck, een voor't buys van den Moerjaen, en een voor de

liuyfinge van Fgmont , om wellce letieren de voorn. Hoottmans
van elk Vendel mede loottn fullen.

»
>>

»»

»
3>

)>

XIX.

Item oft gebeurde dat die Hooftmans 't fy ter caufe van de
Wacht ofte andere communicatie te houden , eenige vergaderinge

,j deden leggen , fullen alle fyne rorsgefellen , mits daer van geinfi-

„ nueert fynde, gehouden fyn ter plaetfe haer gedefigneert te com-

„ pareeren op een boete van fes ftuyvers elcke reyfe te verbeuren :

„ en indien die Hooftmans van de Confrerie van St. Joris eenige

,, maenfchutten ofte om eenige andere communicatien ver-,aderingen

„ deden leggen > fal fyn voor elcke Schutter abfent blyvende op een

3, boete van acht ftuyvers en op de generate maeltyt van St. Joris ten

„ dage van de eleftie op een boete van twaelf ftuyvers in de plaetfe

,. van het oude vieryfer, t'employeeren als naer ouder gewoenten.

XX.

„ Ende indien yemant van de fclve Confrerie van St. Joris fufti-

,t nerendc defelvete fyn een vryc Confrerye, dcfe Ordonnantie nict

„ en wilde obedieren , en derhalven hem daer uyt wilde begeven,fal 't

,, felve t'allen tyde mogen doen, mits betalende fyn dootfchult,maer

>, fal niet te min evenwel als Suppooft dcfe Ordonnantie, foo vvel op
), 't fait van de wacht, allarm , iettinge op geweer en anders onder-

s, worpen fyn > en indien hy gcen Suppooft en es , hem regulceren

„ nae d'Ordonnantie van de Magiftraet van den Hage.

XXI.

„ De boeten, die uyt cragte van defe Ordonnantie fullen verval-

,> len, fullen onder de Confreres by den Doelknegt, ende ondcr de

„ Suppooften by den eerften Deurwaerder civilj^ck gemaent en ge-

„ innet worden, en indien de breukige eens vermaent fynde noch in

„ gebreke blyft , fal als dan by den Hooftman en 't gehele rot fon-

,, der diftlmulatie by afhaeling van pandt geexecuteert Avorden ten

„ profiyte van \ geheele rot ofte anders tot djfcretie van den Hove.

XXII.

I
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XXII.

„ Ende dit alles by provifie ter tyde en wylen anders ten overftaen

„ als vooren by de voorn. Raden daerinne fal lyn gedifponeert.

„ Aldus gedaen en geflooten in 'c Collegie van die van de voorn.

5, Raden als vooren , den sjulii 15-1)4. In kenniire van my, en was

J, ondertekent, A. Geniets en P. Hanneman.

5> T'oirconden van defen es ter Ordonnantie van den Hove van

„ Hollant in de Pleytcamere van den felven Hove , ter prefentie van

„ de Suppoorten en andere ommeltaenders gepubliceert den 13. JU'

,) lii 15-84. By my.
En was ondertekent,

J. DE WOERDEN.
De plaatze hunner vvapenfchouvvinge en monlleringe was in de St. piaatze

Joris Jyoele, daar zy op -zekeie dagen ter bevel van den Hove moe- hunnor

ilen verfchynen. „ Men laet by delen eenen yegelycken wcten, dat wapen-

„ alle Edelen, Suppooilen en hchutters van de bchutterye van St. ^jng^e

„ Joris, wefende gedirigeert onder twee Vaendelen, hen fullen la- enmon-

55 ten vinden op vrydach den xxiii*-'". defer jegenwoordige maend ft«;ri"ge.

5, November nacr de middach de klocke een uyren binnen de Doe- ^-y ^

55 len van St. Joris Schutteryen alhier m den Plage met haer geweer tendien

55 daerop ieder gellelt is, om aldaer Wapenfchouwinge en monlterin- e'"<^^-

,5 ge te doen op een boete van drye ponden van xl. grooten ""t .

,5 pondt metter daet te doen executeren by den Hooftman en rot

,

,:, daeronder die deiaillanten zuUen gerottet fyn. Gedaen in den

5, Kaede en gcpronuncieerc den xvj. November anno XV^.
5, LXXXIIIJ.
De Schutters van den Ifage of van St. Sebaftiaan hadden niette-

min hun aandeel in dc wagt , en moeften vergaderen voor 't Stad-

huys, in gevolge van het V. art: van een nadere Ordonnantie op
het zelve lubjed gemaakt, van . . . Novemb. des gem: jaars 1584.

De Suppoolten waren al vim ouds gewoon met en nevens de Buur- r)e Sup.

luiden van den Hage te waken , de ronde en andere dienllcn te doen, r""ften

zoo als at te nemen is uit verfcheide Ordonnantien ( k) op 't fluk ouds ge-

van de wagt by de Magiftraat van tyd tot tyd geconcipieert en by woon

den Hove van Holland geapprobeert
; „ Ordonnerende het voorlz '"^^ ^^

5, Hof den Suppoolten hen mede na de zelve Ordonnantien te regu- van^d'en

5, leren, en dat ten dien eynde dezelve op de Rolle fouden werden Hage te

„ gepubliceert. Niemant van de Suppooilen was daar van vry , als
'^J^^^'^

alleen de Frejident en andere Heeren van den Rade en Rekenin^e ( /).

Nnnn 3 Dog

[k) Zie Ordonnantie van 13. Dec. 1563- by 't Hof gcappiobeerr den 13. Jan.

1563. St. C. Oidnnnan. van 27- 06lob 1 f(54. Ordonn- van 30. C)6bob. 1565.

Oidonn. van 16. April ifyi. Ordonn. van i8. Mel ij/i- Ovdonn. van 17.

Febr. 1^83.

(/) Ordonn 30. Odob, ij^f. art.
3

enz.
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Dog by het 3. en 4. art. van de nadere Ordonnantie van . . . No-

vemb. 15B4. vvierd vaftgellelt , „ dat alle andere Ingezetenen van

„ den Plage, foo wel die van den Hogen en Provincialen Raden ,

„ die van de Rekeninge , Kdelen en Magiftraat van den Hage , als

„ andere gemeene burgers , niet zynde van de voorfz Compagnies ,

„ niemant uytgefondert ,
gehouden louden zyn , heure buurwagt te

„ houden op allulke vvyken en plaatfen van den Hage daer fyl by

„ lootinge vallen foude enz: Welverftacnde dat de voorn: van den

„ Hogen en Provincialen Raden, die van de Rekeninge, Edelcn ,

„ Magiftraat van den IPige en andere boven haere jaeren, (uUen

I, mogen volftaan , mits fendende een Dienaar ofte ander perfoon in

t, de plaetfe belioorlyken van hals en fydgeweer gewaepent, en dit

It in 't reguart van de voorfz. Collcgien, alles by provifie en fonder

„ prejudicie van heurlr. exemptie van vrydom en geregtigheden.

De Suppooften fionden altyd onder het gezag en bevel van Piooftlui-

den, Rotmeefters of Commiirarilfen, by den Hove uit de Suppooften

daar toe benoemt en gedeputeert , die derhalven ook zomtyds Gede-

piiteerden genoemt wierden. Indian zy in eenige pointen rakende de

wagt quamen te misdoen, wierden ze door den Fifcaal aangekhiagt

en gecorrigeert , en de boeten en breuken van de onwilligen door

een van de twee eerfte Deurwaarders van den Piove gevordert of by

parate executie aan hen verhaalt. De Hooftwagt was altyd op 't

Stadhuis en moeften de Suppooften zoo wel als de andere Buurlui-

den aldaar compareren , gelyk onder anderen uit het i . art: van de
meergemelde nadere Ordonnantie te zien is, waar by werd gezegt,

„ dat alle nagts op het Stadhuys van den Hage fal waken een der-

5, dendeel van een rot van de Suppooften en de Schutters van St.

,j joris , en ook een geheel derdendeel van de Schutterye van den

J, Hage ofte Sc. Sebaftiaen, fonder dat yemant van dezelve Schut-

„ ters hem fal mogen abfenteren, &c. . . . Ende zullen daar mede
5, alle Suppooften en Schutters op het Stadhujs waekende vry fyn

van alle andere Buurwagten.

En gelyk dan deze vereeninge der Suppooften met de Schutters

van St. Joris maar voor eenen tyd was gefchied, en dat ook alle 't

geen in dezelve Ordonnantie was begrepen maar by provifie wasbe-
raamt, zoo is dezelve Combinatie ook naderhand door verloop en
veranderinge van tyden wedcr vernietigt en de gem. Ordonnantie
buiten efted geraakt ; invoegen dat de voorfz Schutters en Suppoo-
ften nu teenemael ontHagen en bcvryt zyn van \ houden van eenige
wagt of andere dienften hen by de meergem. Ordonnantien voorge-
fchrevcn, hebbende de Magiftraat met bewilliging van den Ho-
ve , dezelve laft teenemael op haar genomen en de Suppooften daar
van bevryt , uitvvyzens de volgende adle.

55

tHof
confen-

tcert aan

den Ha-
ge voor

ccn win-
ter de

CoiB-

}, A Lfoo in de communicatie onlangs gevallen tuftchen de Commif-
»» Jl\ fariflen by den Hove van Holland gedeputeert, en die van

„ de Magiftraat van den Hage, nopende 't houden vande nagtwagte,
„ tot confervatie van den felven Vlecke en Inwoonderen van dien ,

,, de voorfz Magiftraat voorgeftagen hebben, dat wel goet en oirbaer

foude lyn, dat voortacn de Commillie van de felve wagte by hrn-

,> Juyden
M
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n luyden foude worden geftclt en gecligeert uyttet Collegic van de
„ felve Magiilraet ende Vroedfchappen van den Hage, fonder dat

„ eenige Suppoolten van den Hove daar mede foudcn werden belart>

,5 mcnende de vooriz Magiltraat dat daar door eenige difordre en in-

,, convenientenop de wagtvallende zouden werden wed igenpmen en

,1 gcprecaveert,omme rcdencnmondelingverhaalt. SOo IS F, dat

,, \ voorfz Hof't rapport van de voorfz CommilTariflen gehoort en
„ daarop ge'.et hebbende, by provifie en tot een prouve voor defe je-

„ genwoordigc winter 't felve mede goetgevondcn en de MagiHraat

„ voorfz toegeitaen heeft, fonder 't felve ecnigzints m confequcntie

„ te trecken oft Hof in eenigerley authoriteyt en preemineiuie prce-

,, judiceren fal. Actum in den Rade den 13 Novemb. 1601.

En of wel deze a6le alleen maar fpreekt van een provilioneel con-
fent en overgifte , zoo is egtcr uit hct vervolg klaarl yk te bclluiten

,

dac daarontrenc geene anderc of contrarie difpofitic is gemaakt.
W'anneer de Spaanfchen in den jaare 1635- dreigden dea liaag on-

vriendelyk te willen be/oeken, wi^rden de Suppoolten andermaal in

cle wapenen gebragt, en moeften allomme door den ganfchen Haag
zoo by dag ajs by nagt goeden wagt liouden

( m ). Hct zel\ e gefchic-

de ook in den jaare 1672., als wanneer alles aangewend wierd tot

behoudinge van 't \'aderland 6n tot iluitinge van den verdercn inval

der I ranfctien , en dat overzulks de Burgers of Schutters van den
Hage onder liunne ^'endels volgens fpeciaal bevel moeften uittrek-

ken om zekeren poft te Eodegraven te beuaaren , en ciders in eenige
Steden garnizoen te houden. Zy hadden toen tot hunnen Overite
den Hoog Ed. Heer Mr. Frcderik de IJerc, Heer van Soctermeer ,

liaad ordinaris in den Hove van Holland.

Nu keren wy weder tot onze Ridders van St. Joris , waar van vt^y

eenigzints afgeweken zyn. Deze Confrerye werd geregeert by een
Deken, vier Hoofcmannen en agt Radcn , waar by voorheen nog
quam de Koning, als de cerlte en 't hoofd van deze Schatterye ,

dog welke benaminge en vvaardighcid is korr^n op te houden , zc-

dert dat de gewoonte na dc Papcgaay te fchieten in onbruik is ge-

raakt , van welke gewoonte wy in dc volgende befchryvinge van de
St. Seballiaans Doelc breeder zullen gewagen. Deze Regcnten wa-
ren bevoegt om Keuren, Ordonnantien en andere Reglementen hex.

welwezen van deze fcehutterye en 't ganfche Broederfchap betref-

fende na hun goeddunken re mogen maken , en de reets gemaakte
te altereren en diminueren na vereifch van zaaken en tyds gelegend-
heid , en inzonderheid was hen aanbevolen , dat dezelve wel onder-
houden en naiiwkeurig agtervolgt wierden. 2y hadden het bewind
en diredie van den maaltyd ( ;/ ) , dien het Broederfchap ter eere

„ van

{m) Zie Ordonnantic by 't Collegie van de Societeit op 't zclve ftuk gcttiaakr,

hier na te vinden ondev de Bylige Y Y.

(«) Op dezen m.ialtyd vvicrdcn door eenige Leden uit den naam van 't ganfclic

Broederfchap ook gcnodigt dc Heeren Radcn van Holland , immers zoo als uit

zckere ai5l:c,hicrna tc vinden onder BylageZZ.af te nemenis; welke afte wel in-

zonderheid behoort tot nader opheldering van 't geen wy in onze aanmcrkinge op
pag 6i. {r) hcbben ter nedergeftclt, dog is aldaar verzuinit, van dezelve tcnielden.
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van hunnen Patroon eens jaars gewoon was te houden
, gaandc de

Breeders dan gezamenlyk in Itaaczi na de St. Jacobs-kerk, om aan \

altaar, 't gecn zy aldaar ter eere van dczen St. Joris haddcn opge-

rcgt , dienll: en eenige giften te doen. Nu werd dit feelt juift niet

allejaaren, maar na 't goedvinden der gemelde Regeerdcrs om de

1., 3. of mcerder jaaren gevicrt, werdcnde als dan alle de Leden

tot dit Brocdcriciiap behoorende, en die daar ingelyft zyn, door

circulaire brieven daar toe genodigt. Op den maaltyd verlchynende

moetcn zy met hct tceken van deze Ordc voorzicn zyn , 't gcen zy

dan aan een groen lintje op hunne borll hebben hangcn
;
geduuren-

de dezelve maaltyd word het Vendel van gemelde Orde uit een der

venlleren van Jiet Doelhuis uitgelloken en ten toon gehangcn. Ook
is hen toevertrouwt het opzigt en beheeringe over het gebouvv ,

vaar in zy gewoon zyn hunne vcigadcringcn en befoignes te houden,

wanneer 'er eenige zaken hct broedcrlchap betreftende voorko-

men.
Befchry- Dit Doelhuis, 't geen het ganfche Broederfchap (gelyk wy reets

yingvaii gezegt hebben) toebehoorc, en op Craaffelykheids grond geplaatil

hu^°^'' i^5 Ibande tuirchen de Vyverberg en de Houtltraat, o.er het Voor-

hout , op de meergemelde kaarc No. 24. aangewezen , is mede een

van de oudlle gebouwen , die men tans in den Hage vind , gevende

de oude bouw-wyze, het agtkantig toorentje en verdere uiterlyke

gedaante genoeg te kennen , dac het in de twee voorgaande eeuvven

niet is gelligt (0). Boven de deur of ingang ziec men den ge-

waanden Kidder van St. Joris tegen den draak vegtende , in lleen

uitgehouwen, zynde het gewoonlyk blazoen of zinnebeeld van deze

Orde. \ an binnen is het zelve huis voorzien van verfcJieide fchoo-

ne kamers en vertrekken , en inzonderheid van eene zeer groote

zaal, daar de Ridders hunnen gewoonlykcn maaltyd houden. Van
agteren hecft het een zeer ruime open lucht , loopende ten ooiten

agter de huizen van de Houtltraat, en ten zuiden door een Hoot af-

gefcheiden van de St. Seiialliaans Doele ; voorheen verftrekte het

zelve plein tot de Ridderlyke oeliening van den boog , en jegens-

woordig tot een wandelplaatze voor den geenen , die in deze Doele
hun verblyf voor eenigen tyd nemen , devvyl dezelve tans ook ge-

bruikt werd tot een Logement voor nanzienelyke perzoonen , die

uit andere Provintien in 't een of 't andcr CoUegie van Staat werden
afgezondcn.

Moeic- ^is in den jaare 1588 , de Magirtraat van den Ilage beweerde ,dat

denser <^^^-^ Doele gehoiidcn was nevens andcrc huizen van den Hage te

<ie beta- dragen in de \ crpondinge op de huizen aldaar geilelt , en dat zy ten

dien

(0) Dac 'cr al voor den jaare 1454 hicr ter pliatzc een Doelhuis hxfc geftann,

blykt onder andcrcn uit ecnc ade v;!n den 1 f. Mci i^^6 , waarby Hcitog Philips

van Bourgondicn aan Fioris van Kyfhuek gcc-fc vcrgrootinge van crve , land en ge-
boomte, gclegen aan zynen huizc, „ dair hy nu ter tyc in woont bv onfcr Poor-

„ ten van lien Hagc-lioutc, dat liy nu van nycs fclver betimmcrt en ons opgcdra-

„ gen heett of namacls bctymmercn mach mit ccnen ftucke van der Coecampe,
„ Ibeckcnde van lynen lunie zuylivaerts ncffcns den wech , die tiiJJ'chen den DOE-
„ LEN en den Coecamp guet ten eynde toe wt, alfoo verrc enz.

I
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dien einde hadde doen afhalen twee venfters uyt den gemelden lingeder

Doel-huyze , wierden Deken en Hooftmannen genoodiaakt daar
^^'j'j^^'gn

over aan de Staaren van Holland klagcig te vallen , en by requefte ditbuis.

hebbende te kennen gegeven, dat het Loelhuis van deze Cont'rerie

van alle tyden altoos vry en exempt ware geweeft van alle contribu-

tion en andere lailen , hoedanig die ook zouden mogen geweeft
zyn; dat ook het Doelhuis niet en wierden verhuurt, maar ter con-
trarie , dat zy Suiplianten Jiunnen Doelknegt nog jaarlyks wedde
inoelten betalen bo\en de bewooning van de vooriz. Doele, als ftaaii-

de tot dienft van pcrzoonagien , de Schutters en andere Heeren 5

verwierven de gemelde Regencen , dat de Staaten aan de Magiltraac

den navolgenden brief deden atvaardigen

Eerjaemcy Foorfieninge , B'ljcretc Heeren.

Miflive

van de,1 XjAdien wy verdaen dat uwer E., niet tegenftaende onfe voor-

„ 1.NI gaende verclaringe ende ernitich vermaen aen uwer E. ge- s^aten

,, daen,van meeninge fouden fyn te procederen tot executie van de vanHoi-

,, contributie van de verpondinge , daer op het buys van St. Joris ^^^^^^^^^

,, Confrerie alhier in den Hage is geflelt, hebben wy niet konnenla- giiiraat,

„ ten uwer E. als noch by defen te verclaren , dat wy onredelyk be- g'^en

5, vinden, dat 't voorn- buys in de verpondinge eenige lalten dragen ^[,7^^""

„ fal
,
gemerkt niemant in het particulier daer af eygenaer en is , noch vorde-

„ 'c felfdc ook wordt verhuert , maer wefende alleenl^xk een gc- ren van

„ meen buys voor de Confrerie voorfz van Perfonagien , Ldelen ,
^'^

^'^^'

„ Suppooften ende andere vroome luyden , daerom de plaetfe hier- Stjons.

„ vooren by de Graeffelykheyt vergunt is ; Ende verilaen daeromme
„ als noch , dat uwer K. die van de Confrerie voorn. daer af onge-

„ moeyt fullen laten, en mic alfulcke executie diesaengaende fuper-

federen, ende foo verre uwer E. hen fouden daerinnc vinden be-

fwaert , ende van meeninge fyn mit de felvc executie te procede-

ren, fouden uwer Ed. ons oorfaeke geven naerder te doen letten

op de taxatie van de huyfen alhier in den Hage op 't lluk van de
verpondinge, bjfonderovcrmits de vernieuwinge en verbeteringe

van veele huylen alhier, waerdoor niet alleenede taxatie vermeer-

dert J maer ook. mettcr daet bevonden fouden worden , dat uwer
E. egeene redenen en hebben , omme hen te beclaegen over het

furniflemente van hacrluydcr quote in de verpondinge , niet te-

genllaende het buys van de voorn. Confrerie vry van de verpon-

dinge gelaten worde. Waeromme uwer E. niec naelaeten fullen

op dele onfe fchryvens allulcken refped te nemen , dat alle vor-

dere klachten van de Confrerie voorn. over de executie van de

verpondinge van den voorn. huyfe verhoet mogen werden. Hier

mede, „ Eerjame, Foorpen/gej Dijcrcte Heeren y

„ OnfenGod zy metU. Gefchrevcn in den Hage den 18. Febr. 1589.

Onder flont gefchreven , Ter ordonnancie van de Staten.

Getekent, C DE RECHTERE.
O o o Dog
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Dogwanneerde Magiftraatvanden Ilagedesnietjegcnftaandc voort-

gingmcthet afvordercn van de \ erpondinge envveigerig bleefde ven-

Iters by haar uit den Doelhuize gehaalt , \\-eder te geven , dcden de
btaaien de JVIagillraat andcrmaal aen'zeggen by fchryvens van den 30
April i5'9i , chit Jy geeii rerpovdiiige ivegeiis htt zthe buys zoiiden beb-

ben te vordenii , geincrkt biiiiien dandere Stedcn van de Doe/binfen

egeeiie Ferpondiiige iverd gebeven^ en dat fy overziilx de iven/ieren in

den Doelhiiyfe -iveder zoiiden bebbcn in te bangen , ojte dat anderfints Y
zehe van ivegens de overbant zoiidc iverden gcdaen. De zwaare laf-

ten, vvaarin die van den Ilage vvaren aangeliagcn , en waar over de
Magiilraat met de andere Collegien van den Iloogen Kade , Hove
Provinciaal en Rekenkamer van Haar Kd. Groot Mog. Domeinen
meer dan eenmaal hadden gcklaagt en daar over verfcheide vertoo-

gen (p ) aan de Staaten hadden overgelevert , was de oorzaak , dat

de Magiftraat aan de bevelen van haar Ed. Groot Mog niet konde
vokiocn, en dcde mitsdien des jaars daar aan weder op nieuw tv/ee

andere venders en ramen van de voorfz,. Doelhuize halen , waar
over Deken en Hooftmannen by een derde vertoog-fchrift aan de

gemelde Staaten klagtig zyn gevallen {q)\ wat daarop gevolgt zy ,

is ter onzer kennilTe niet gckomen , maar wy moeten uit den gevol-

ge vailelyk befluiten, dat al de moeitc by de meergemclde Regen-
ten tot bekoming van vrydom der Verpondinge w egens het voorlz.

Doelhuis aangevvend , en de bevelen van haar Ed Groot Mog. dien-

aangaande aan de Magiftraat van den Hage gedaan, als toen vrugte-

loos en te vergeefs zyn geweeft, nadien wy in de Notclen by Deken,
Hooftmannen en Raden van de meergemelde Doele op den 17. Ja-

nuarii 16 61 gehouden , aangetekent hebben gevonden , dat /;/ deli-

beratie gekgt zynde of de Confrerie van den Ridder van St. Joris

voortaan niet en behoort jaar/yks ontlajl te ii'erden van de veT-pond/n-

^e, Jlaande op deszeljs biiyfmge^ mitsgaders de repavatien van dien by

den genen die de -voorfz buyjlnge in quallteit ah DoeJknaap beivoont ,

by hen is goetgevonden en ver/iaan van ja , en dat dien volgende Dirk
Maendacker de voorfz verpondinge van den jaarc \66i tot zynen lajle

iiemen zal , enz. Tans werden de verpondingen van dit Doelhuis

(zoo

(/) ) Zic „ Inftruftie voor de Gcdcputecrden van den Hoogen en Provinciakn

„ Rade , mitsgaders van de Kamcr I'an de Rckcm)7gen in Holland , omme te ver-

„ fchyncn op dc dagvaart en Vergadciinge der Hceren Staaten 's Lands , die gc-

„ houden fal werden op den zp. dczer maand Januarii ifSd, o;Kme te dokren over

„ de quote van den Hage ^ cnz. gcrcgiftrecrt in 't derde Rcgiltcr van brievcn aan en

van den Hove van Holland, ful. 138. if8. 171 ver/b ^ en 172 vcrj'b. ,. Als medc

J,
dc Remonltrantie en Doleantie der Hceren Rulen beneffem zyn Exccllentie als Ai-

„ biters in del'en geeligeert,overgegevcn van wcgcn die \an den Hoogen en Provin-

„ cialen Rade en Rekeningcn in Holland , mitsgaders dc Magiftraat van den Hage ter

„ cenre op en jcgens de HeerenStaten ''i Lands van Holland ter andere z,yde,over de

,, extraordinaire furninemcnten haar opgclegt , &c. mede gcregillreert in 't derde

Regiller van brieven fol 146. en volgende. Voeg daarby de Refolutien van Hol-

land van den 11. en i z. Febr. , 9. tot \(}. Jptil^ 24. Junit tot i . Julii^ 22. Julii tot

(J.
^uguffi ifS6, en zoo verders.

(q) 'Lit hierna ondcr de Bylage AAA.
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(^^00 wy onderregt werden) nevens de andere huizen van den Ha-

ge nog betaalt.

Gecn klcine aanlloot had dit Doel huis nevens de meefte aanziene-

lykc huizen en gebouwen alhier gelcden door den moedwil de;*

Spaanlche bezettelingen , wannecrze na het opbreeken van 't belcg

der Stad Leiden, dezc en andere opene plaatzen in hunnen weerwil

moelten luimen en verlaaten , in zoo vei re dat het zelve huis byna

geheel en al was gelleeten. Om 't welk eenigermaate te herftellen,

Ueken en Ilooftmannen met 't gemeene Broederlchap van deze

Schutterye van de ilccren Staten verzogten eenig onderiland , het

geen Jien by Relolutie van den 15' iMaart 15-81 in dezer voegen wieici

toegcftaan

:

OP Jiet verfoek van Deeken , Hooftmans ende de gemeene
Broederlchap van St. Joris Schutterye alhier in den Ilage is

volgende dien geappoltillecrt.

5, DeSTATEN VAN HOLLANT hebben in aenzieninge

J, van de reparatien en voorgaende ruine en devallatie van dehDoel-

3, huyfe in deien geroert , alhoewel het agterwefen van dien by be-

3, quame middelen gevonden en gedragen behoort te werden , die

3, tot ancleren fine niet lyn gedeftineert , hebben nogtans omme ec-

„ nige refpeften voor defe reyfe geconfenteerten gcoctroyeert,.conr

jj fenteeren en dftrbyeeren by delen , dat de Supplianten alhier ten

35 meeften proffyte tot becalinge van den voorfz. agterwefen ter

5, Ibmme van feven hondert pondcn van xl. grooten fullen mogen
35 verkopen 't land groot ontrent ieiUen mergen in defen geroert ,

3, daer mede den Capellaen eertyds is onderhouden 5 mids dat de

35 reflerende penningen wcderomme ten proffyte op renten beleyt

en bekeert fullen werden en gehouden gehypothequeerc op
het voornoemde land , daer af verantwoort fal werden als naer;

behooren : Die van den Brielle verklaren 5 dat fyluyden niet en
confcnteren, alfoo gelyke goedcren tot behoef van de Predikanten

by voorgaande Refolutie van de S^^tatcn zyn gedellineert , daer na

,5 die van den Eridle en Landen van X^oorne hun van meeninge fyn

3, te reguleren.

Of nu deze penningen , hen by de gemelde refolutie geaccordeert, ivjaver

niet zyn gevolgt, of dat dezelve'niet genoegzaam zyn geweell , om loopvan

het gebouw na behooren weder in ftaat te brengen, dan of hier in

eenig verzuim en nalaatigheid is gepleegt , dit is zeker , dat het

voorfz Poelhuis , mitsgaders het verdere gctimmerte daar toe be=

hoorende , na verloop van 14 jaaren en zulks in den beginne der ze-

ventiende eeuw nog zodanig vervallen Cn vcrgaan was , dat de Re-
genten tot het weder opmaken een merkelyke zomme van pennin-

gen nodig hadden , waar toe niet konden volllrekken de jaarlykze

inkomllen van de Confrefie ; en dewyl zy geen andere bequaame
middelen daar toe widen uyt te vinden , wierden ze te rade om by
requefte aan Jiaar Ed. Groot Mog te verzoeken confent , om de le-

dige erven beneffens en agter het Doelhuis gelcgen , te mogen uic-

geven , om betimmerc te werden , tot verval van de voorfz. repara-

Oooo z tieii

24jaa-

ren we"
deriu

vervalj
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tien en verbeteringe van het zelve , waar toe zy dan in den ;aarc

1606 die volgende Octrooi verwiervcn.

OSrooi 5, T\^' Ridderjchap , Edelen en Steden 'can Ihllant , &c. Alfoo

voorde „ | } Dckcn , Ilooftmans en Kadcn Van ht. jcris Lcnrnrie alhier

r ^r
e^

•>•> ''1 '^en Hage van wegcn delelve Confreiie ons vc-rtoo,u bebiicn,

rfc.'om •,-> dat het Doelhuys van de voorfz. Confreric en andere teiimmer-
deciven ,, te aldacr , zulks tegenwoordelyk fyn vergaen en vervallen 5 dat

f*^"*^cn
" ^"^ rcparatic en opmakinge van dien een merkelyke fomme van

a^'tcrTet „ pcnningcn nodig foudcn mocten werden geernployeert ; vr.er roe

r)'"-'!- -, nice konnende volllrekken de tegenwoordiL^c jaerlyklche inkomcn

'^"'V."^ 5, van delclvc Confrerie, mits 't :\chterlieyt door andere voorgaen-

uirge-" „ de werkcn \'eroori"aekt , hebben de Remonliranten na veiieheyde

venom ^^ vergadcringcn en diverfclie communicatien op liet vinden van de
'^'^""'"

3, middclcn dacr toe nodig, gehouden, eyntelyk goedgevonden 0:.s

werdai. ji ic vcrfockcn , hun geodroyeert en geconfcnteert te worden van

,, dc plaetle, bencffcns. en agter het voerfz. Doeliiuys gelegcn , loo

^, veel in erven ten noorden en ooilen , reiponderende op 't Voor-

„ hout en Haiiijiraetje refpedive, uyt te moi::,en geven , om betim-

,, mert te mogen worden, als de Remonliranten met gemeen advys

„ van de Confrerie , fonder prejuditie ofte verhinderinge van de

„ exercitie van de Criiys-booch , dienltig en oorbaerlyk vinden ful-

„ len , daer op te mogen houden fulke renten ofte opftal als de gele-

„ gentheyt fal lyden •, en uyt de vordere penningen daer van te pro-

„ ccdercn , te vervallen de kollen van de reparatien ende verbcte-

3, ringe van het voorf/.. Doelhuys en andere getimmerte dien annex,

5, ende voorts te employeeren daer en fulx by advys als vooren tot

5, onderhoudinge van de voorfz. exercitie en vermeerderinge van

„ de Confrerie bevonden fal worden te behooren. Verioeken daer-

„ omme de Remonftranten henluyden ten dien eynde verleent te

5, werden behoorlyke brieven ofte ade van confent in forma. SOO
„ 1ST, dat wy 't voorfz. verfoek overgemerkt en g.negen wefen-

„ de om de Remonftranten in heur verfoek te gevallen , op Jioopc

3, dat het fclve fal ftrecken tot redres der faeken van de Aoonz.

„ Confrerie, cieraet van den Doelhuys en oonaeke van goede me-

„ nalie voorhet toekomende, de felve uyt onfen volkomen magt en

„ authoi itcyt geconfenteert , geaccordeert en geoftroyeert hebben

,

„ confenteren, accordercn en odroyeren by defen, van des Doclen

„ crve ende plaetfe beneffcns en agter iiet voorfz Doelhuys gele-

„ gen , foo veel in erven ten noorden en ooilen , refponderendj op

„ het Foorhont en Hout-Jiraete refpedive , uyt te mogen gcven ,

omme betimmert te worden , als de Remonftranten met gemeen
advys van de Confrerie en fonder praejudicie ofte verhinderinge

van de exercitie van de Cruys-booch dienftelyk en oorbaerlyk bevin-

„ den fuUen, mits daer op en op elke van dien gehouden worden
„ alfukke onlosbaere renten ofte opftal als de gelegentheyt eenig-

3, lints fal konnen lyden , en de vordere penningen daer van prore-

5, derende geemployeert te worden, foo tot vervallinge van de kof-

„ ten van reparatien en verbeteringe van het Doelhuys, Doclens en

,; ander getimmerte dien annex, als anders daer en fulx by ge-

meen

55
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„ meen aciv5's en goetdunken van de Confrerie tot vermeerderinge
„ ecre en dienltcn dcr leher verilaen lal werden alderftreckelykl^e

„ in gocdc mcnirgc te hehoren inde ten eynde de Rcmonitran-
., ten het effect van deien onicn ( 'dro^e en vergunfle mogen genie-

„ tep als 't behoort, lalten en ordonneren wy de Luyden van onfe

1, Caraerc van Rekeninge in Ilollant defen te viiltercn , interineren

;, en rcgiilreren, 't v\ciK gcdaen, bcvelen voorts by defen \\d ex-

,, prcfielyken alien cndc ecnen ygelyken defen acngaendc hen Jiier

„ naer te reguleren, fonder de Kemonilrnntcn in 'tgenieten van de-

,> fen te cioen eenig hinder, belct ofmoeyenille ttr contrarie. Gedaeii

5, in den Ilage ondcr onzcn grooten Zegele hier aangehangen op
„ den eerlten September anno ieftieniiondcrt en lelfe.

DE St. SEBASTIAANS of NIt:U\VE DOELE.

Kaafl de vooren befchrcvc Doele ftond ecrtyds een tweede , ge-

naamt de 5/. Seba/iiaaus-Doele , met dcrzelver voorgevel mede na 't

^'oorhout uitgelbekt , zynde in den jaare 15-38 of 1539 aldaar ge-

l,ouwt. De inllelder van dezc tciiutterye was Keizer Xarcl , want
getyk door aile fteden van Holland, in de eenc vroeger in de ande-

I'e iaater, waren opgeregt zekere Schutterye of Mannen van \v'ape-

nen, on\ ten dienlt van btad en Land te konnen werden gebruikt,

na dat de nood en tyd vercifchte , zoo wilde ook zyne Keizerlyke

Majelteit al in den Leginne van de zeftiende eeuw , dat in den Ilage

mede 70ude opgeegt werden zodanig een Gilde of Froederfchap

van Kloveniers-^chuiters, wanr toe hy door den Graave van Iloog-

Jtraatcn van zynent wcgen Siadhoudcr Generaal over Holland , <Scc.

reets bevel hadde gcgeven (r), dog dcze ordre niec vvel zynde ag-

tci volgt , ot eenige andere verzuymeniile daar in zynde gepleegt ,

vernieuwdc Keizer A'^nV in den jaare 1538 zyne gegcve ordonnan=

tie; en op dat dezclve Schuttercn des te bcter en bequamer zou-

den konnen bcftaan en in de pewoonlyke Schutterlyke oefleningen

gevorderc werden , ordonn-eerde Jiy , dat aan de Magiftraat van 'd.^n

Hagezoude werden verc:unt een bcquaame plaacze , om aldaar tot

hunne kofte en ondcrhoud een Doele te maken ( ^ ) ; welke plaats

O o o o 3 of

(r) Dat 'cr al voor den jaare 1 5'38 in den Hage P>ufch - Schutters zyn geweefl:

,

blykt uit een Ordonnanlic by 't Hof, Rekcnkamcr en Mngiltuat gemaakt, tot

dctcnGe van dcze plaats en tcgcns onvoorzienelyk oprocr a'.daar, \'an den 4. Fcbr.

1535. alwaar ondcr andercn \'aflgcflclc word, dat dk i-an den Hage zuUen gcboudea

ivefcn uyt ie Icveten lxxx. Bujfchuttcn^ ge/lojfiert met alle 't gunt dat daer toe be-

hoeft , diier offy gehoudcn zullen ivefen de namen op te levcnti.

\s) Schoon men in eencn brief van den jaare i4f<S. al vermclt vind de Doelen

•van de Handbong-Jchuttcv^ [laandecp de Geeft alhier^ 7,00 rr.oct men egter dezenict

toefchryven aan deze Schuitcryc vanSt.Sebaftiaan, als zynde van den Handboog,

cm rede boven in den text bygcbragt, maar ecruan de oude Schuticrs, nu de

Confrerie van St. Joris, dewyl dezelvc eigcntlyk ecril van den Hand-boog ddg

daarna (zoo wy meenen } van dc Voetboog zyn gewccft. Wy zullen den brief al-

hicr in 't 2,ehecl opgeven, luidcnde sis volgt: „ Wy Scepenen in den Hage docn

,, condt alien luden, dat voor ons quam /Iclixiyn Boiidivmszocn DecKcr cnverliede

fchuldich
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©f grond hen dan door 't Hof met advys van de Rekenkamer en

Rentmeefter Generaal aldaar wierd aangewezen , als breder uit de

volgende Acle te zien is

:

denn" » A ^^°^ ^^" wylen tyds gelegeh by Ordonnantie van mynenHce-
geeen „ l\ re den Grave van Hoichltraeten Stadthouder Generael van
piaetze

^^ Hollandt in den Ilage opgeltelt es een nieuwe Schutterye vanClu-

om^een' '» veniers, en dat henluyden toegefeyt es boven eenige andere ac-

Doei- j, cedenten tc bereyden een plactle en Doelen daer I'y bequamelycken
fiu'ste

j^ fuUen mogen mitten bullche voorfz fchietcn , En dat myn Heere
bouwcn.

^^ ^^^ Stadhouder voorfz nu weder van nieuws geordonneert heeft

„ delclve plaets te ordonneren fonder lange vertrek ; S,OE I ST,
„ dat 't Hof van Ilollant by advyfe van die van de Rekeninge iri

Hol-

j, ^cuijicii te wcfen den Heyligen Sacraments Brocderfcip in den Hage of dcri

,, houdcv van defcn biievc twee pont Hollants payment 't sjaers ewelic llacnde

„ gelt, daiimcn win e.i broot om coept, te betalen alle jair op Sintc Baibaren

„ dach
i En de voirfi rentcn heeft hy hem verfekert op fyn buys en erve, dair hy

^, nu tcr tyt in woent, gclcgen op die Geeji en heeft belcgenaen die oeftzyde Bet-

„ tcRofcn, op d^Z 2,U) leyndc die Doelen van den Hani- boge -Scuitcn, an die wcft-

„ zydc Griete Ghyftgens voir en Wouter Talman after an die felve zyde, en op
,1 dat noirceynde die Hecrftract , Behouden den Hecr fyn recht. In kenniffe der

„ wairlieyt hcbben wy defcn brief open befegclt mit onfcn gemeenen zcgcl. Ge-
„ fcreven op ten vierden dach in Decembri in 't jair ons Hcercn, duilent vicr-

i, hondcrt fes endc vyftich. En of wcl in dezen brief woordelyk werd gefprokcn

van eene Doele, zoo zynwy cgter van gcvoelen, dat dit nict moet vcrftaan werdcn
van een gebouw dat aldaar zoude hebben geftaan , om dat niet alleen de Doele van

de St. Juris Schutters altyd heeft geweclt ter plaatze, daarze nu nog gevonden
werd, maar ook om dat het niet vvaarfchynelyk en te vcrmoeden is, dat'er on-

?rcnt een en den zclven tyd zoo veel Doelens te gelyk in den Hage zouden geftaan

hebben, nadicn 'er in eencn anderen brief van dcnjaare 145-0 ook nog genoemt
werd een Doelen gekgen in de looren -Jireet. Wy zyn van gtdagten , dat de bena-
mingc van Doelen^ in de gemclde brieven vervat, niet anders behoorhk kan 't

huis gebragt wcrden als op goedeien, 't zy huis, er\e, land of diergelyke vaftig-

heid, toebchoorcnde zocianige Doelen. Dat zulken -wyze van belchryvinge der
bclcndingen in dicn tyd gemcen is geweeft, blykt uit meenigvuldige brieven; tot

bew>s zullen wy z of 3. voorbeelden bybrengen Wy Jacob Muerrynsz en Dirk
„ Claesz doen cond alien luden, dat wy verkofc hebben denKeikmeellcrcn enH.
„ Gccflmeefteren van Schevcninge totter kerken en des H. Gcell behoef derdalf

,t margen lands ^
gekgen in den Ambochte van Alotifier ^ en hebben bckgcn an die

„ noortfydc dat Cloefter van Loesdnynen, an die fuytfyde Korfien Jansz, op'tiveH-

„ eynde dat Cloefler van der Lee en die hiocdercn tot 'sCtazenza-f/de^ cnde op dat

„ oeileynde Loesduyner Laaii &c. Gcgeven up tcnxi. dach in Macrte in 't jacr

„ ons Hceren M. CCCC. vyf en 't feltich. Nog in ecnen anderen brief, Ge-
5, fcreven des anderen dagcs in April in 't jacr ons Hceren M CCCC. drie en

„ dcrtich. Een jluk land gelegen in Efcainp (in 't Wcfhihibocht van den Hage)
,, welk land belegen heeft op dat oejltynde die Leywech^ ep dat we(Ieynde dat Cloijler

» in den Hage ^ eriz: Op dczelve wyze wtrden ook uitgcdrukt de belcndingenvan
eemvouniiigc, leggende in den Ambochte van Eykcnduynen^ en heeft belegen an der

,» wclt/.ydc Locfcrlaen, an die noirtzyde tnyn Vrouw van Loesduyncn, an die

„ ocftfydcde nyeuwe floor en an die zuytzyde Sinte Barbaren Sufterhuys in Bethlem

J, (in den Hage^l &c: Bezegelt op ten 13. Maert Ao. 152.6, Ondertekent

,

1. J. PLUM EO N. En zoo zouden wy 'er nog wel hondert en mecr dierge-

lyke brieven konnen te berde brengen , zoo de zaak niet klaar genocg bewezen
was.

\
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,. riollant, en van den Rentmeefter Generael IJ^ilkm Gout tot naelli-

j, ger vcrfoek van die van den Hage en van de gemeene Schutters

,> voorlz geordonneert hecft die van den Ilage, dewelke navolgen-

„ de I'ekere heure brieven van Staete , gehouden xyn dezelve Doe-

„ len te maeken tot heuren colte , dat ly aen de oeftzyde van de
"„ Hanthooch Doeleii ncffens die Jloet, die loept tuiFchen de Voet-

„ boochfe Doekii en de Hantboochfc Doekii voorfz bereyden een plaet-

„ fe ofte fteck daermen bequamelicken mitten bulFche inne fal mo-

„ gen fchieten van den Noerdcn na ""t Zuyden, ^t lelve Iteck mueren-

„ de mit llcenen en huyskcns op beyde eynden , gel yk als 't behoert

,

,, en te Delft en elders gemaekt is : Behoudelyk alfoe de gront de

„ K. Majt. toebehoert, dat men 't fehe werk weder fal wegdoen

„ als 't den K. Majc. ofi'ynen Raet gelieven fal. Adum denx Mey.

't Zal onzes oordeels niet ondienftig zyn , dat wy , alvoorens toe p?^"

te treden tot eene befchryving van deze Doele, voor af in 't gene- Schut-

raal fpreken van.de Schutters zelve, ( om vvclker wille de Doelens ters.vet'

zyn opgercgt j hun oud gebruik, verfcheidenheid van wapenen, en ^*^^l' •

,

otffcninge der ztlve , op dat de Lezer des te beter begrip van der hunner

zelver inftellinge zoude hebben. Wy zullcn hier in opvolgen den wape-

Heer van Bleisvvyk in zyne befchryvinge van Delft , daar hy handek
van de Stads-Doelen , en van hem ontleencn zoo veel als wy tot op-

heldering van onze Haagfche Doele nodig agten , te meer , om dat

deze onze Doele by der zelver inltellinge gefchikt en gerigt is ge-

weeft na de Delffche Doele.

Nopende de oude gebruiken dezer Schutteren is by niemand
klaarder befcheid te vinden als by Hadrianus Junius in zyn
bock , gcnaamt Batavia ( / ) aKvaar hy aldus fpreekt : I//ud

»piTa pratium ejl fine , fingitla Hollandia opptda , pro fuis opii>us ^
pro loct conditione , hmejiijjhmrum , quiqtte opibits mediocribits hijiruc-

tlores fimt > ctvium centitrias in certas clajfes diftribntas habere , qiios ro-

bora o" nervos Reipublica dieere liceat , Slightarios corarnuni nomine ap-

pellant y (he IIII balijt/s anubusque cha'ybeis fpicula Jundnnt j Jive acer-

nos arms ducunt » five tnanuariis tormcntis felopisque plumbeas pilnlas

fpargimt. Ghabus ahm pro infignt vefiis erat bicoLor , adje£fo argenteo

emblemate-) qui veftitiis honos evs a pitbe eecernebut , vejtitits piarisque

fippidis objolevit y emblematis alicubi durat. Horum qtiemadmodum apud

Romanos evocatorum mditiam finifie honoratiorem antiquitus confiat ,

quurnfiingulacivitatesTrmtipim armis prafio aderant ^ deleclu ex his

habito. tiiy fi exercitus rnercenarias ditcebauir ^ Triariorum locum tunc

tuebantwr. C/^t nunc fi ufus pqftulet , ad comprimendam feditionem^ad

arcendam hoftilem incurfionem armati adhibentur , vel fi ornandus fit

^rincipis adventus t vii novi inangnratio decoranda^ turn vero honorata
cufiodia ac fokmnis vicem praftant. 'T welk de Heer van Bleiswyk al-

dus vertaalt. ^Dit is deraoeite waard teweten,dat alle dcStedenvan

„ Holland na haare magt en gelegcntheid van de plaatze , eenige kom-

„ pagnien van de voornaamfte en vermogenfte burgeren in zeekere

,5 Rotten hebben afgcdcclt, d'c men de mage en zenuwen van 'c ge-

meene
(r) Cap. 16
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35

5J

35

meene1:efl wel mogte noemen-, zy heetenze gemeenlyk Schutters ,

'

'tzyddt ze de Voet-boogenipannen,of de hand-boogen trekken ,

ofte met ecnige zoorten van bulVen of Ichiet - geweer uit de hand

ommegaan. Zy gebruikten eertyds twee-verwige rokken tot ecn li-

vrye of ken-teeken, mitsgaders een zilver blazoen, welk cercn-

kked hen van 't gemcene volk ondeifcheide. Ilec kleed houd nu

inmeellalle de ftcden op, het Blazoen blyft nogergensin't gcbruik.

Het is van ouds bekent , dac hun opbod en dienft akyd zeer ecrlyk

isgeweertjgelykby de Romeinen, vvanncer alle de iteden methaar

uitgelezenlte volk den Landsheere in de wapc;nen liyllondjn. De-

ze beiloegen de plaetze der voornaamften als het leger te vekle

trok. Ku W'-erden ze in wapenen gebragt als het de nood yereifcht

,

om oploop te llillen, en vyandlyken inval te keercn, of in gevalle

", den Graaf in te haalenis, of zyne inhuldinge te verheerlyken, dan

„ bekleeden zy de plaatze van een eerlyke en ilatelyke wagt. En in der

daad na allebefcheidenenkentekenen van de voorgaande eeuwcn zyn

deze hchutteryen in haaren begin en eerlle inltellinge zeer vveinig in

getale en niet dan van dealler uitgeleczenlie der burgeren geweeft ; en

zoo beftond ook onze Haagfche bchutterye in den beginne maar uic

i)0 perzoonen, welk getal Koning Philips naderhand vermeerderde

tot izo, wanneer hy in den jaare 15-61 de Schutterye , welke we-

gens eenig misverftand tulfchen hen en den Bailliu van den Hage gc-

rezen , ten meeften deele was verloopen en byna te niete geraakt

,

wcder op nieuws infteldc, de zelve daar toe verleenende zeker C)c-

trooi en Ordonnantie , welke wy alhicr , als de oudlle , die ons

tot nog toe is voorgekomen , en gclyk als aenwyzende is de fonda-

menten, waar op de namaals gevolgdeOrdonnantien van deze Schut-

terye zyn gebouwt , den Lezer zullen mededeelen

:

PHILIPS by der gratie Godts Coninck van Caftilien &c. alien

den geenen die defen onfen brief luUen fien of hooren leftn

faluyt : Alfoe in den jare ifsS leltleden, omme te verhoeden fe-

kere merkelyke immineerende periculen van overloopen en inva-

fien v.m Plerdoopers en andere lediricufe menfchen en generalyk

tot defenfie van de inwoonders onfer Vryheit van den Hage , en

tot ftcrkenilfe van executie der juftitie , aldaer by confente van

hooger memorie den Keyfer onfen Heere en Vader geerigeert es

gewecft een Broederfchap ofte Gilde van tachtentich Colleveniers

ofte Busfchutten , onder fekere articulen henluyden by den Bail-

liu, Schout, en Gerechtc van den Hage gegunt en geconfenteert :

ende naderhant tuifchen den voorn. Bailliu en Busfchuttcrs in den

jare i f44- leftleden feker onverllant gerefen fynde , defelve Bus-

fchutiers verlaten fyn geweeil, en nochtans omme gelyke pericu-

len en inconvenienten voorfz. te ve; hocden , wel van nood es

nieuwe oprechtinge der felver Schutterye gedaen te werden,waer-

toe hen eenige der ingefetenen van der Hage wel willich vertoo-

nen fouden omme onder d'oude articulen hen te reguleeren en

tot dien eynde ook onfen lieven en getrouwen Neve den Prince

van Orangieii-, Ridder van onfen Orden , en Gouvemeur Gene-

raal van onfen Landen van Hollant , Zeelant en Utrecht ende van

33 den

33

33

33

3»

}>

»)

33

»

»

5>
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„ den Prefident en Raden aldaer gecommitteerc hadden gehad eeni-

„ ge Commillariiren uitten felven Rade van Hollant, omme mitten

„ Biirgemeelieren en Regecrders van den Hage op fekere.overgege-

if ven articulen te communiceeren en Jieurluyder antwoorde.daer op
„ gehoort, voorts geordonneert te worden na behooren; al 't wel-

„ ke by den voorfz. Commillariflen gedaen fynde en de Burgemeef-
„ ters van den Hage by confent en goetdunken van onfen Bailliu ,

5, Schout 5 Schepenen en geineen Vroetlchappen van den Hage
„ C daer onder mede eenige van de oude Schutters geweeft fyn )

), eenige articulen geraemt hadden , daerinne fy gelykelyk geaccor-

„ deert waeren , waren de felve by onfe voorn. Neve , Prefident qa
5, Raden voorfz. ons overgefonden geweeft , omme de voorfz. Buf"-

35 fchutters daer op onfe Oftroy verleent te worden , SOE 1ST ,

5, dat wy nadien al gefien en gevifiteert es gewceft, by onfen lieven

» en getrouwenHoofdcn 5 Prefident en Luyden van onfen fecrcten Ra-

^ de en daer op gehad heurl. advys , begerende ordene en gercgelt-

5, heit te llellen op 't ftuk van de voorfz. Schutterye , en tot onder-

55 houdinge der felver , ooli tot defenfie , nut en welvaert van onfe

55 voorn. \'ryheit en vlecke van den Hage, en ingefetenen van dien

,

hebben by deliberatie van onfe feer lieve en beminde fuftere de
Hertoginne van Parme en Plaifance, &c. Regente en Gouvcrnan-
te vo*or ons in onfen Landen van herwaerts over , geordonneert en
gcflatueert, ordonneeren en ftatueeren mits defen, alfoo hicr na

„ volgt.

h

5, In den cerflen fulien by onfen Bailliu , Schout , Burgemecflers

3, en Gerechte van den Hage gettelt worden eenen Deken mit vier

5, Hooftmans en totten getale van hondert twintich gebroeders of

5, Schutters , de voorn. Deken en Hooftmans daer ondcr gerckent j

5, die hen mitte hant oftc Cloveniers bufle generen fulien.

II.

j, Zal de voorfz. Confrerie van der Hant ofte Cloveniers-bujjche

J, volgende dc prefentatie van de voorn Regeerders van den Hage

3, gelevert worden dc huyfinge van de Doelen 3 mitsgaders den aen-

cleven van dien , dienende tot exercitie van de Cloveniers voorfz.

houdende die van den Hage tot harcn lafle al fulke rente van een

pont Vlaemfch 's jaers, als fy van den Hage ons noch jaerlyx daer

van betalende fyn.

35

33

31

3>

33

33

33

33

III.

5^ Mit voorwaerden ook dat defelve Schutten fchuldlch fulien we-

3) fen defelve Doelen en huyfinge van dien te verbeteren en t'onder™

3^ houden in goede reparatien.

Pppp I^^^
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iV.

En dat fy ook defelve huyfinge en Doelen niemandt en fullen

mogen vcrbinden noch in huure geven ofte uytgeven ad vitam

„ oftc andcrs dan by advyfe en confent van Bailliia , Sellout , Bur-

5, gemeefteren en Sciiepenen voorfz.

5>

5?

^, Sullen voorts de voorn. van den Hage elke BulFchut alle jaers

leveren een pont bulcruyts , te wetcn , een half pone tot Meye
„ dachf'en een half pont tot Alreheyligen dage.

5?

5>

V I.

„ Bes fullen defelve Busfchutten fchuldich en gehouden wefen "t

j, fehe cruyt elck in perlbone te halen tot elken hah en jaerc, en

„ verfchyn- dagen ofte binnen viertien dagen daerna onbegrepen van

3, den geenen die by de Burgemeelttrs van den Hage daertoe geor-

„ donnert iUUen werden om te leveren; ende indien defelve Bus-

„ fchutten elk fyn ciuyt felfs in pedoon niet en halen als voorfz.

,j flact, foe en lal men de felve niet gehouden welen yet daer af te

), geven,

VII.

„ Sullen voorts de voorn. Busfchutten ( volgende 't confent van

die van den Hage voorfz.) foo wanneer fyl. de Papegay Ichieten

,

haer wyn en bier dat fy op ten Raedhuyfe ofte elders behouven
daer (yl. heur feelt houden , mogen inleggen en de felve drinken

fonder excys daer af te geven, alfoe lange als defelve feefte gedue-

ren lal.

VIII.

75

53

„ Defelve Busfchutten fullen gehouden wefen elck ecnen goeden
„ hantbullche te hebben mitttr gereetfchap daer toe dienende : en
^ fullen ook gehouden fyn altoos elk een half pont cruyts in hcuren

„ hoornc te hebben, mit twintich looden en andere heure gereet-

5j fchap op die verbeurnilTe van fes lluyvers foo dick en menichvverf

„ eenich van henl. daer af bekeurt worden by heuren Coninck ofte

y, Hooftmans ofte by heure gefwooren Dienaer.

IX.

.3, De Ilooftrrans fullen byfondere gehouden wefen alle vierendeel

5, jaers omme te gacn fchouwen defelve heure Schutten of fy heure

j5 gereetfchap hebben als voorfz. ftaet, en daer gebrek is, die fullen

J, ly gehouden wefen te bekeuren op dc voorfz. breuke tot proifyte

55 van den Gilde.
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X.

3, Sullen defe voorfz. Busfchutten 00k gehouden fyn haer maen-

5, fchutte te I ouden en te Ichieten , tq weten , de vier Hoofcmans

35 in der tyt fullen jaerlyx looten en Ifellen die voonz. bchutten in

55 \ieren, en elkliooftman lat mitten fynen ter maent tens in h uren

5, Doelen kommen en fchieten heur maentichut : des fal men ellc

5, van deSchutten fynen eeiften fchietdach laten weten l;y den chut-

5, ten knegt en niet mecr; ende alloo fy dan geloot f)n, iullcn dat

„ jiier blyven, en dat eerfte maenfchut fal alle jaer ingaen des fon-

„ nendaegs na belooken P eilchen en voorts alle l^onnendacge ge-

5, duercnde tot Sonnendaechs i.a Sce.Bavendacli , en tiie mede5fon-

53 der eenite maentichut- daL.en over te laten gaen.

XI.

3, ZuUen voorts gehouden wefen op heuren maenfchutdach altyt

55 in defe hoelen te welen voor de middach al eer de klocke tien

55 flaet haer palcur anhebbcnde, ten ware laeke ('at iy rouwc droe-

,', gen , ende ook elk mit fyn felfs bulfe en gereetfchap , en ook bly-

5, \en aldaer mit raalcartderen teeren in den Doelen ofte elders daerc

55 by den Hoofman geordonneert fal worden.

XII.

5, Ende fo wie van de voorfz. Schutten in der manieren als vorcn

55 llaet nitt ler 1 oelen en quam en niet kennelyk fiek ofte van buys

ware > ofte andevs in gebreeke vielcn van 't geene voorfz. is , fal

verbeuren drie Ituyvers die fy als dan in de rraenfchut verteeren

fullen.

35

33

XIII.

55 Wanneer eenige van de Fusfchutten aflyvich worden , foe fullen

die Houftmaan^ heuren Dicnaer omme laten uaen en laten een y-

gtlyk Ichutte weten voor fyn hoofc ofte tot heur woonffat, dat fy

commen ten uytvaert van heuren doode med. breeder, en ofteren

na oude gewoonte en dat op al lulken altaer als dclelve Schutten

hei^ben en clck heur paleur an hcbbendc op die verbcurniOe vari

elck een ftuyvcr.

XIV.

5, Of eenige twifle ofte gefchil gebeurde onder de voorfz. Bus-

fchutten, dat iullen die Gninck mitten vier Hoofimans zoenen ,

en den felven twille wcch leggen gelyk die oude Schutten •• en 100

3, wie dat niet foenen en \^ oude 5 die Icude \erbeuren al iulken

„ breuken als die ander Schutten , en dut tot bchotfder Schutten

voorfz.

33

35

3>

31

33

33

33

33

33
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XV.

5, Mede en fal niemant van de Busfchutten voorfz die nu fyn oftc

„ namaels wefen fullen, eenige paleur van fchuts t bbaerts doen ma-

„ ken dan by deo Coninck , de vier Hoofmans en den meeften ftem-

5, men.

XVI.

„ Voorc foo wat by den Coninck, die vierHooftmans, en by den

meelten opinien van den Schutten gekeurt wort roerende Jiaer pa-

leur en 't lelver daer op , dat fullen die gemeyn Schutten fchuldich

wefen t'achtervolgen , op de boete van vier ftuyvers foe dik en

menichvverf eenicli van de Schutten daer of bekeurt werden by den

Coninck ofte eenich van de vier Hooftmans o(te by den Schutten

knecht.

XVII.

35

3)

55

5j

55

35

35

53

„ Voort fullen alle de voorfz. Schutten gehoudcn wefen heur fel-

ver niet van heuren tabbaert te doen , ten fy dat fy eerft en alvo-

rens een nieuwe paleur gekeurt hebben , op die boete voorfz.

XVI ir.

„ Ende als den Coninck mit den Hooftmans yet te doen hebben
'„ den Gilde aengaende , ofte ook den fclven Coninck ofte Hooft-

„ mans by den Bailliu , Schout , Burgemeefters en Gerechte yec ge-

5, laft worden , foe fullen fy heuren knecht omme laten gaen , en la-

3, ten elck fchutter weten , dat fy tot fulker uyren als men hen be-

3, fcheyden fal , fullen commen ter plaetfe daer men fe befchcyt : en-

5, de die aldaer niet en quamen ten dede hem kennelyke nootfakc

3, van fickte ofte van buys te wefen , dat die fal verbeuren vier ftuy-

3, vers, al te famen tot behoef van den gemeen Gilde , ende fullen

5, ook de fchutters in oploopen , oproerte , en daer groot gewelt

„ voor handen ware , der juftitie afliitentie doen , des vcrfogt fyndc

5, by onfen voorfz. Bailliu en "Wethouderen van den Hage,

XIX.

Fnde oft gebeurde datter een gemeyn clocke geflach geflagen

^ worde , foo fullen fy reyfen mit heurlu^der bailliu, Schout, Bur-
gemeefteren en Gerechte van den Hage in nootfaeke , daer 't van
doen fal fyn, en dat op de verbeurte van thien Caroli guldens elc-

ken Schutter voor fyn hooft te verbeuren, d'eene helft tot prof-
fytc van den Heere en d'ander helft tot proffyte van de Gilde.

5>

33

33

XX
„ Oft ook gebeurde dat eenige van de Schutten voor die vyanden

oftc
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n ofte rebellen gefchoten ofte gewonf worden, die fal men doen

,5 meelleren buyten heuren cofte tot lafte en code van alle de in^

3} woonders van den Hage.

XXI.

„ Item fuUen die voorfz. Schutten gehouden wefen ter kerke te

komen op bt. Sebaiiiaensdach naer ouder gewoonte , en gaen t'far

men teeren alfoo verre als fy by huys I'yn , ( ende ingevalle I'y van

j5 huys fyn) die fullen evenwel gehouden fyn te betalenhaer maeltyt;

55 ende iullen 00k gehouden fyn alle jaers elk te betalen tottet Gilde->

5) gelt en reparatien van cic voorfz,. altaer drie lluyvers.

5>

XXII,

5, Wanneer eenich van de voorfz. Schutten aflyvich vvorde , Ibe

„ lal St .sebaltiaen heuren Patroon daer af hebben totter altaer he-

„ hoef die bulTche mit haren toebehooren ofte xx ftuyvers daer

;,, vooren.

XXIII.

5, Soe wanneer eenige nieuwe Schutten aengefec worden , die ful-

55 len elk gehouden vi^efen te gevcn.tot heuren blyen incommen
twaelf ituyvers tot ter gilde behocf.3>

XXIV,

,5 En fullen die 120 geordonneerde Schutten noch mogcn inne-

55 men als breeders van minnen andere goede mannen 3 die mede

55 metter bulfe fchieten , die gehouden fullen wefen te geven tvi^ee

,5 ftuyvers sjaers totten gilden profyte 5 fonder te ontfaen eenige

„ wedden als dandere voorn. 120 Schutten ofte dat fy ook nergens

55 foe verbonden en fullen wefen dan te betalen pjaer-ptnnink.

XXV,

„ Ende alseen van de voorn. 120 Schutten ofljvich geworden fal

5, wefen (als voorfeyt ftaetj, fuHen den Koninck mitten Hooftmans
^

35 en de voorn. broedcrs ofte Schutters van minnen 5 den Bailliu 1

Schout, Burgemeelkren en Schepenen eenige leveren op gefchrif-

te , omme als dan by hcnh weder een ander in de plaetfe van den

dooden gelklt te worden, die als dan die wedden rnede ontfangen

fal , mits dat hy ook gehouden were te doen als die andere lyne

medebroeders.

35

n

XXVI.

„ Ende om dat defearticulentebetondcrhoudenmogenwerden,foo.

fullen die Hooftmans in der tyt wefende die breuken doen betalen

5,- van den getne diefe verbeuren, en indien men bevint dat fyl. daer
Pppp 3 mcde

»
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„ mede fimuleeren en nict en doen corrigeeren en betalen, en dat

„ den Coninck en Deeken claerlyk blykt , foe fullen die Hooftmans
„' felvc die breuken opleggen uit haer fclfs buy del.

,

XXVII.

i, Ende om dat die Hooftmans mit defe voorfz. breuke belaft fyn

„ die innete doen halen,foe lal (volgende 't confent van den voorlz.

„ Bailliu , Sellout , Burgemeelteren en Schepenen van den Hage) den

5, Doelknecht mit den Bode van den Hage de verbeurde boeten mo-

j, gen innehalen op dtn onwilligen coll.

XXVIII.

„ En op dat die voorfz. Confrerie beter ten effeft gebracht mach

werden, foe hebben vvy den voorn. 120 Gildebroeders uyt onfe

funderlinge gratie geodtroyeert en geaccordeert , odroyeeren en

accordeeren mits defen , dat fyl. fullen mogen opttellen fekere Lo-
therie van lilver ten eerlkn bequamen en gelegender tyde , en de

caerten van dien allcenlyk ftellen binnen den Hage > de fes groote

lleden van HoUant en voorts foe verre 't Gouvernement van onfen

voorfz- Neve die Prince van Orangien als Stadhouder ftreckende

is. Ende die om te mogen ver\ alien diveriche onkoflen van ou-

taer ,
gcfloclten , ornamenten en andere behoorlyke chieraerts

,

dienende totter bequaemheyt en eere van de voorf. Ichutterye van

den vlecke van den Hage.

Ombieden en bevelen daeromme onfen Stadhoudere , Prefident en
andere van onfen Raede in Hollant en alien anderen onfen Kechte-

ren, Jullicieren en Officieren wien dit aengaen ofte roeren fal mo-
gen » en eenen ycge^yken van hen foe hen toebehoefenfal , dat fy de-

le jegcnwoordige Ordonnantie onderhouden en doen onderhouden
naer alien heuren poinften en articulen , w ant ons alfoo gelieft. Dts
toirconden hebben wy onfen fegel hier aen doen hangen Gege-
ven in onfer itede van Bruilel den 2. dach in Meye in 't jaer ons
Hceren 15-61.

„ Op te plyke Itont gefchreven, by den Conink in fynen Rade,

Ondertekent,

DE LANGE.

VViar Deze Schutters, gelyk wy uit de zoo even aengehaalde woorden
tucde yjin Hadr. Junius hebben gehoort, befloegen dc plaatze der voor-

imil! naamffen^ ah het leger te velde trok^ want met deze optogten vvaren

t.udety- de lleden van ouds under de Graaven al zeer belal't en bezvvaart, in
^'^"ge- 7,00 verre, dat de Schutters meeft alle op moeflen, wanneer de

w!e!den
Graaf ter heirvaart ging, eer dat men het gebruik hadde van op den
trommel - Hag uit het gemeene volk krygsluiden aan te nemen , welk
gebruik men houd door Hertog Karel van Bourgojidie, bygenaamt de

Sioiite,

J5

35

>)

9>

>5

»

3>

5>

»
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Stoiite, hier te Lande eerft ingevoert te xyn (v), blyvende daarom
de Schutterye van de Steden evenwel niet vry. 't Heir of Leger ,

daar onze Graaven eertyds mede ten oorlog trokken , wierd zamen
geftelt uit de Edelen en Steden. De Edelen moeften op als Vafallen

en Leenmannen (w), en die waren uit krat^te van hulde ennlanfchap

gehouden met beiioorlykc wapenen ten dienlle op te trecken en na

de waarde van hun leen, zeker getal van gewapende mannen zoo te

paarde als te voet op te brengen {x). De Steden en Vryheden , die

zonden hunne poorters of burgers {y)\ \ geen dan op de Schutters

nieeil aanquam , die geordonncert wicrden hen by het heir van den
Graaf te voegen. Dog onze Haagfche Schutters hebben ndoit eenig

aendeel in deze Heirvaerten of optogten gehad , eensdeels om dat

die oude gewoonte van ten heirvaert ce trekken ten tyde van hunne
opreciitjnge al meeft in ongebruik was gekomen, en ten anderen ,

om dat zy ingeilelt waren , om te verhoeden zekcre merkelyke bmnine-

rende periciden van overloopcu en invafien 'van Hei^doopei's en andere fc-

ditiei'-fe fnenfcbcn , en generaljk tot dejenfie 'van de Iiiivoondcrs der Fry-
heid van den Hage en tot Jierkeniffe van de cxercitie der Jujlitie , ge-

\fK. ]<Loning Philips by de inleidinge van \ voorgem. Odrooi te ken-
nen gee ft.

ISiettemin hebben zy in laatere tyden by verfcheidegelegentheden Uitto^^

hun aandeel gehad in 't befchermen van 't Vaderland. Dus v ier- 1^"^''^'^

den ze in den jaare 1584 op bevel van de Staten van Holland na den fche

Brie] gezonden, om die Stad tegens den vyand te bewaaren en te J>chut-

verzekcren (s). Als wanneer in den jaare 1599. de Spaanlchen zeer

fchie-

{V) Oudenhoven, Befchr. van Zuidholl. pag. loi.

(to) Oude HoU. Chron. Divif. zj. kap.5. en Dhiif. 52. kap. 4f. ofGoud-
hocv. pag. 4Z3;. en fyfi. Zic mede Luiibius, Algcmcen fVverdenhtk onder hec ar-

likel Ban en Arriereban.

{x^ Boxhoin in zync byvoegzelen op de Zceitivfche Chronyk van Reigersbergen , 2.

deel bkdz. 261. geeft ons ccn ncltclyft, getiokken uit het quohier, beiulkndc
ter Graalfelykheids Rekenkamcr in den Hage, van he: gcene de Leenmannen en

Mansmannen van Zceland verpligt waren aan Hcrtog Karel van Bourgondte^ als

Graavc van Zeeland, 't zy in gewapende mannen, zoo te voet als te paaid, 't zy

daar voor in baaren gclde, gcduurende zyne zwaare oorlogcn tegens dc Fianchoi-

fcn, op te brengen. Welke lyrte by den wcetgierigen Leezer aldaar kan nage-

zien werden.

{y) Goudhoev. pag. 43 f. 459. 442. 4fo. f^]. Deze wyze van opbod had

nog ftand in den jaare 1517. in den Gelderfchen oorlog, \vAx\nccr de Hectcnvart

dtn Rade tan Holland deden ontbkden de Leenmannen en vcorts den vierden man uyt

alle de fieden , mitsgaders alio de landlicden , om binnen Haarlem te konien en met den

Hecr van Yfelftein of zyne Gedeputeerden den Gelderfchen tegcn te trekken, die

allomme dc fteden en dorpen in Noonholland innamen, plonderden en verwoeften.

Goudhoeven, pag. ')j6.

(z) Den 51. '^ulii 1 584. „ t)c Staten van Holland hebben verklaart en geor-

„ donneert, dat de Schutters, die uyt den Hage binnen den Briele zyn getrok-

„ ken, toe bcwaernilTe en verzekertheid derzclver tlcde aldaer blyvcn zulltn den'

,, tyd van agt dagcn, en dat alsdan dczelve Schutters zul'en mogen werckn ge-

„ changeert met andere Schutters van den Hage in gelyken gctale, agtervclgcrde

„ voorgaende Refolutie i clat mede den Lieutenant en Vcndrig vandeSclutte-

j^ ryen 's daegs genieten fullen elks twintig ftuivers, en den Sergeant vyfticn (luy-

,1 vers J dac meLic de Schutters van den Hage, die in de plaetfe van de andere

,» Schutters trekken zullen, mede ftllig ponden kruyts zullen werden gelevert,

ICG. Voege hlcr by de Refolutie van den if. Auguiti daaraanvolgende.
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fchielyk voor Bommel waren gerukt , en dat overzulks zyne Excel-

lentie Prins MauriU aan de Staten liadde gefchreven, „ dat hygeen

„ kompagnien uit het leger konde ontbeeren, om in guarnifoen te

,* fcJiikken ter plaatzen, daar de kompagnien zouden uittrekken ,

5, gaande op de exploidten ter zee , en dat daarom burgeren uit de

„ Steden in plaatze van dien zouden mogen werden gezonden, zoo

„ wierd by de Staten goedgevonden (rt) , dat men in der nood 500

„ burgers uit Dordrecht , 100 uit Haarlem , Delf , Leyden , Am-
„ iter(iam, Goude en Rotterdam, 300 van Gornichem, 100 of 120

„ van Schiedam, en 150 //// denHage tot bezettinge van de frontier-

„ lieden en llerkten gebruiken zoude. 't Zelve gcfchiedde mede in

den jaare i6ii , als de Prins Bergen -op -den -Zoom, 't welk de

Spaanfchen hadden belegert , wilde ontzetten , vvaar toe by genooc-

2aakt wasde zoldaten uit de garnizoenen te Hgten, om welke weder

te vuUen, zonden de Steden eenige Burger-vendels, d'eene mind'au-

dere meerder; de Haag jiinieeerde als toen twee Compagnien, elk van

bondert vyfiig koppen i ivel gwapeiit (b), en zulks na Dordreicht de

raeeilen en met Haarlem egaal. En op deze wyze wierden de Schut-

ters van den Hage in volgende jaaren dan hier dan daar na toe ge-

gezonden, daar de nood vereilchte; als onder anderen in den jaare

16x1;, wanneer Prins Fredcrik-Hendrik 's Hertogenboich belegeren-

de , tot voortzettinge van 't beleg meerder volk van noode hadde ,

en overzulks te rade wierd de guarnifoenen uit de frontier - ftederi te

trekken, welker plaatzen weder met burgers wcrdende bezet, de

Haag als toen 300 Schuttcrs moefte leyeren {c) ^ die vervolgens ge-

fchikt wierden na Utrecht en Geertruidenberg {d)\ in 1671 na lio-

degraven en elders.

Oude Vv^anneer de Schuttefs teh oorlog optrokken , of datze hunne ge-

kieding woonlyke oeffeninge met de boogen of builen in de Doelens deden,
en kvry moeften zy aanhebben hun paleur , 't welk zodanig levrey was 't zy van
dcrzeivc

j-QJ^j^gj^ ^ tabbarts , bonets en andere habyten van eere , als waar van

de voorn. Hadr. Junius in zyne aengehaalde woorden meld , dat zy

moeften
{a) Refolutie van den 14 en i 5. Mei 1 599.

\b) Zie Rcfolutie van den 7. en 14. Septemb. \6ii.

Ic) Zie Refolutie van den 3 1 Julii i6zp , als mede van den 4 Augufti daaraan-

volgcndc , „ Is gclczcn eencn brief van zyne Exccllentie van den 2 Augufti , advife-

„ rende, dat hy fal uyttrccken uyt de Steden twee duyfendt vier hondeit Burgers,

„ en (iaer tegcn t6t de defenfic van 't Land uyttreckcn foo vcel Soldatcn , om na

„ de quarticren van Utrecht te gaeh, met dcfignatic van de guarnifoenen van de

ii voorn. Schutteryen.

(d) Den f Aug. ifizp wierd door zyne Excellentie van de Magiftraat van den
Hage verzogt cen kompagnie burgers, om binnen Geertruidenberg te logeren, 'C

gecn by de M;igiftraat wierd geaccordccrt en daar op den 7. derwaarts gezonden
het wittc vendel. Den 18. dito patent gekrcgen hcbbende van zyne Excellentie ,

om de twee kompagnien Schuttcrs uit to zenden, is den 19. Augufti na Utrecht
vcrtrokken het Oi anje vendel , orn aldaar garnizocn te houden j en den 8 . Septemb.
Insgelyks het Oranjc-blange-bleu vendel. Den 10 Septemb. de bocrcn in Haag-
Ambachtop waper.en geftelt, wierden bcvondcn te zyn 158. in getale. Den 12.

Septemb. weder ingekomen het Oranje vendel, en den z8. dito het witte voor
de tweede maal uitgetrokken ; enz. Dit hebben wy uit dc aantekeoingen van den
Hccr Pictcr Stalpert van dcr Wiele , ter zelver tyd rcgcerendc Schepen van dea
Hage.
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moeften 7,yn twee verwig of van tweedcrlei coleuren, gelyk men in
de oude Kronycken {e j leell, dat in die groote heirvaert van den
jaare 1474. onder meergemelden Hertog Kare/ van Boiirgondie voor
Nuys in 't bisdom van Ceulen de Steden van PloUand aldaar zonden
Ihut mlk van wapeneii , PoorWeii en Soudeniers met d/verfcbe kledin-

ge elk van jyne Stede over V barnas , en dat die van Nuys 'zulks zien-
de al Ipottende riepen, de winter komt ^ want die Bonte-krayen ko-

men in V Landt. Dat onze Haagfche Schutters van zulke Paleuren
mede voorzien zyn geweelt in 't Oeifenen van hunne wapenen , biykt

uit vcrfcheide artikelen van het voorveriiaalde Odrooi , alwaar art

:

II. 15-. en 17. werd geltatuecrt, „ Dat de Busfchuttengehoudenzul-
len weienop heuren maentfchutdagaltydin deDoele te wefenvoor
de middag , aleer de klocke tien llaat , haar paleur aenhebbende

,

ten ware faeke dac zy rouw droegcn. Ln dat 00k niemant van
de voorfz Builchutten, die nu zyn of namaels wefen fullen, eenige
paleur van Schuts-tabbaerts i'ullen doen makenjdanbyden Conink,

„ de vier Hooftmans en den meelten llemmen. Zynde gehouden
„ heur felver van heuren tabbaertniette ontdoen, ten zydat zy eeril

5, en alvorens een nicuwen paleur gekeurt hebben.

Dc oude krygs-wapenen van de Schutters plagtenboogen tewezen,
als daar waren Foet-boogen ^ Kruis-boogea-, groote PFindaas - boogen

Hand-boogen , die men 00k wel Flits-boogen noemt. Dog na de uit-

vindinge van het bufpoeder zyn eerft de Haeks en Cohivren , die men
nu den naam van Doel-bulTen geeft , en in laater tyd de Mufijuetten,

Roers QnPiJioolen in de plaats van de boogen tenoorlogen inde Doe-
len in gebruik gekomen. Die van den Hand en Voet-boog waren
in den Hage de Schutters van St. Joris , gelyk wy ter zyner plaatze

hebben aangetoont. De Voet - boogfchutters wierden voortyds ook
wel Bajonniers genoemt , dewyl de belle Voet-boogen in de ftad Ba^
jonne gemaakt wierden , en daar van alzoo dien naam droegen , even
en op dezelve wyye , als de Pilloolen hunnen naam van de Tofcaan-
fche ftad Pijiorye ontfangen hebben. Maar de Schutters , daar wy
nu van handelcn, v\aren vande Hand-of Cloveniers-bufle, en werden
derhalven in de meergemelde afle van den jaare ifsS. en het opge-

volgde Odrooi van Philips genaemt C/oveniers-Schutters , dragende de-

zen naam na de Coluvren -, daarzc mede omgingen , 't vt'elk oorfpron-

kelyk een Franfch woord zynde , zoo veel betekent als een bulfe of

roer , gelyk 't zelve in die beduidenis in de oude HoUandfche Kronyk

(/) dikwyls gelezen werd.

Om nu den Schutters in de handelingen van hunne wapenen ten

alien tyden te oeff'enen, en de kennilfe van dien te doen onderhou-

den, wierden de Doelens opgeregt, by zommige Schutters -hoven,

by anderen ook wel Schuts-boomgaards genaamt , als zynde die mee-
rendeels met boomen , gelyk vermaakelyke hoven, beplant {g).

Q q q q Het

Schers*

woor-
dendaaf
over ill

'1 beleg

van

Nuis.
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zoorten
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te ge-

bruikcn.

Gcbruilr,
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(e) Oude Chron. van HoU. Divif. 30. k:ij>. ^4. ofGoudh. pag.

[f) Goudh./'^^. 4Z5, 444-. 4<54> fo?, fi8, ^19, 52.5-, enz.

{g) Goudh./'r?^. yjz. Ov\cxs^ Bcjchr. va?i Leiden
y fag. lyo-

f°l
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Ilet Doel{h) fchynt zyn oorfpronk genomen te hebben van het voai-

naamlk ondervverp en rede , tot weJkers einde deze plaatzen bequaam

zyn gemaakt , te weten , niet alleen om de Schutters met hun geweer

wcl en ordentelyk te leeren omgaan, maar ook doel tefchicten, dat

is eenig ding, 't geen men beoogt en daarmen na mikt of doelc, net

en regt te leeren treffen , gelyk men h&t bewerp of oogmerk , daar

men na Ichiet , ook den naam geeft van doelwit , doelpen , en 200

voorts. Ten dien einde vvaren agter de Doelhuizen op een behoor-

lyke diftantie tegen den anderen over gellelt fteene huisjes , waar in
" eenigc aarde, zand of klei wierd opgeworpen, en daar op terhoogte

ontrent van een gemeen mans boiil gehegt een wit met een yfere pen

in \ midden, die vooruit ftak, daar de bchutters met Jiunne gefpan-

ne boogen na mikten j doende elk zyn beft om daar zoo na by te

fchieten als 't mo;i^elyk ware , en zoo iemand 't yzer quam te treffen,

wierd door denWyzer ("dat is een die de tegen - tekenen doed) tot

zyne eere uitgeroepen, lappeiipenne jou. Dezellekkenof fchietplaatzen

waren, gelykze jegenswoordig in zommige Doelcns nog zyn> van de

gemeene wandelplaatzen afgezondert met een wederzydze hegge ,

ilaketzel , of wel , gelyk eertyds in onze Doele , met een fteenen

muur, llrekkende van 't eene einde of huisje tot het andere, daarde
fchooten langs palferen , op dat niemand door eenen afdwalenden pyl

mogte gequetft uerden. Men gaf ook , alvoorens eenig Schutter tot

het fchieten mogte aenleggen, de gewoonlyk zeinen van het klinken

met de bel ( 't geen jegenswoordig alhier nog gefchied ) of eenig an-

der teken , ten einde de gezwooren Wyzer by het wit ftaande , zig

by tyds zoude konnen verbergen , en ook niemand anders van de
nieuwfchierige aanfchouwers onverhoets gequetft ofte gedood mog-
te werden ; indien egter iemand na het gedaane teken by ongeval
wierde gefchooten , was de Schutter , nog de 2yne nog zyne nako-

melingen defvvegen niet aanfprekelyk of ftrafbaar, 't welk ook ten

opzigte van onze Haagfche Schutters fpecialyk is geftatueert by het

3a art. van de nieuwe Ordonnantie van den jaare ifSo, alwaar ge-

gefcho*^
zegt werd, „ En oft gebeurde (dat Godt behoeden wil) datter

ten wer- n cen ongeluk gefchiedde , fo datter binnen 't viercant van den Doelen
dendena „ yemandt fonder argelift gefchoten ofte gequell worde, fo welmet-
'* >:^Jane

^^ j^j. handbooge als metter buile , cnde datter geroepen ware ofte dat

vverd'dc 5» den bufch van felfs afgink , ofte borlle, fal de felve daar fulx ge-
Schutter 3, beurt , vry en onbefchadigt Jyn van alle boeten ofte lalten , die den
onttraf-

^^ Officicr daar van foude mogen pietendeeren , hem van 's Heeren

toudln. ?> wegen toe te komen.

Oor- Ei^ oni den Schutters in deze Doelen fchietende oeffeningen moed
fpronk te geven, en dat voor alien blyken mogte, wie in dezen allermeelt
^nge- toegenomen hadde, wierd het Papegaai -fchieten ingevoert, gelyk

van'tpa- ^^^^ van in 't VII. artikel van het meergemelde Odrooi en Ordon-
pegaai nantie gefproken werd. Deze houte vogel , dien men om de gelyk-
fchieten.

j^gi^^ y^^ \ maakzcl, of om eene andere rede, den papegaai noemde,
wierd

{h) Tac Kilianus in voce Do^/, 't geen hy in 't Latyn overzet, Jgger , aggejla

terra , in quam Sagittariijaculantur fagittas.
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wicrd geftelt op eene zeer hooge fteng of maft, die in de aarde ge-

plant ftond op eene zekere gcmeene werf, of in deSchutters-Doelen.

Door den vogel ging een ronde yzere fpil , om welke die ligtelyk

bevvogen en omgedraait, maar bezwaarlyk afgefchooten konde wer-

den. Ln tot deze vermakelyke oerT'ening wierden in de eerite tyden

niet alleen de Doel-hfoeders of Schutters van die Wyk , maar elk

een genodigt , op dat een iegelyk de gelegenheid zoude liebben,oni

zyne bequaamlicid en bedreevenheid in het fchieten met den boog
te toonen. Die den vogel allercerll met zyn fcherp of loot zodanig

wilt te treffen , dat hy van boven nederwaarts quaffi te fl;orten, wierd,

behah en de winlle van den prys daar toe ftaande , die gemeenlyk

was een zilvere pagegaai of diergelyk gefchenk , met den titel van

Schiitters-Konhig vereert , en die drie jaaren vervolgens dede , wierd

met den eernaam van Schiitiers-Keizer verheerlykt ; van welke over-

oude gewoonte en oeffenirig wy in onze jonge jaaren te Noortwyk,
daar mede een vermaarde Doele ter eere van St. joris flaat, menig-

maal aanfchouwer zyn geweeft. \'an ouds gefchiedde dit met allerlei

zoorten van boogen en pylen , en de ganiche Schutterye wierd tot

het papegaai fchieten toegelaaten , gelyk het zelve uit het zoo even

aangehaalde artikel , als mede uit het vii. artikel van de Ordon-
nantie van den jaare 1580 kan afgenomen werden. Geduurende dit

feelt mogten de Schutters wyn en bier inleggen , 't zy op 't Raad-

huis, Doele of elders, daar zy hun feeft hielden, en dezelve zonder

eenig eccys daar van te betalen, drinken. Maar naderhand, zegt de

Heer van Bleiswyk - het getal der Schutteren grootelyks vermeerde-

rende en den hoop zoo merkelyk toegenomen zynde , is dit fchieten

om prys alleen voor de Officiers, met byvoeginge van eenige voor-

name liefhebbers van die exercitie , gehouden geweeft , welker Col-

legie men hedendaags te Delft de Confrerie , dat is Broederfchap

,

noemt : En dit komt voor zoo verre over een met het geen Ema-
nuel van Meteren in zyne Nederlandfche Hiftorie ( i ) daar van ge- ^<^'"''

tuigt met deze woorden ; „ In de Nederlanden is van ouder herko- ^^^^^

j, men een loflyk gebruik, dat in elke Stad, Vryheden of groote vanMe-

„ Dorpen eenige Gulden, Gilden ofte Guilden (dat zyn Breeder- teren

„ fchappen } opgerecht zyn geweeft , die haar op zekere dagen oef- de oude^

i, fenden in wapenen als fchiitters, met den voet-booge, met den Ncder-

5, hand-booge , ende fchermers met alle manieren van v/apenen. En- landfchc

„ de in onze vaders tyden zyn 00k bulfen-fchutters opgerecht. Deze ^y'^^^

„ dienden niet alleen tot befchuttinge en defenfie van haere ftad , haarc

,5 maar 00k tot garde en lyf-bewaeringe van de Prinfen en Lands- offenm-

„ heeren , daer toe fy ook geeedt en gefwooren v^aren , in ftcde ^^'

„ van Hellebardiers , die hedensdaechs de Prinfen gebruiken. Deze

5, moeten elk in zyne ftad den Landsheere dien dienft doen , en

,5 wechrydende , hem geleyden tot in de naafte plaatze. Een wei-

nig laager vervolgt hy aldus : /// tyden van payfe werden omkr de

Jieden van deze Gilden pryfen opgefielt van kleine ivaerde , om matig-

heyd te toonen , daer toe fy de Gilden van haerder gehueren fteden noo-

den-) om met haer die pryfen met hejl te fchieten ojte in andere wapenen

Qqqq 2 t^

(/) / Bock ful. t6. verfo.
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te fjeffeuen, te gcwinnen. Die /lad , die dat gewon , was gehouden ter

^e/ee^cner tyd die iveder op te Jic/ien eiide hen gebuereii te nooden ofte

bidden. Dog wy hebben uit geene befcheiden konnen ontdekken ,

of uit eenige getuigen konnen onderllaan , datdeze gewoonte , waar

van de Heer van iileibwyk fpreekt ; of ook , dat het gebruik , waar

van de voorgem. hmanuel van Metercn in 't laatfte van xyne aange-

haalde woorden meld , in den Hage by onze Cloveniers Schutters

ooit plaatze heeft gehad.

Ge- Etr wy van dit zeer cud gebruik van na den Papegaai te fchieten,

fchiedc- \ yvelk nict alleen hier ce Lande , maar byna door 't ganfche Noor-

vVuwe ^^" "^^^ veele eeuwen hervvaards bekend is geweeft , aflcheiden

,

jacvha. moeten wy hier nog byvoegen eene aanmerkelyke gefchiedenilfe

,

welke ons Goudhoeven in zyne byvoegzelen op de oude Holland-

fche Chronyk, van onze ongelukkige Graavin Vrouw Jacoba mede-

deelt {k), Deze VoriUn, na dat ze in den jaare 1418 by eene ge-

Weldige dadinge gedwongen was geworden, om haaren Neef, den

heerszugtigen Fbilips van Bourgoiidie , niet alleenlyk tot 's Lands-

Ruwaard of haaren Stedehoudcr, maar zelfs ook als regten en wet-

tigen erfgenaam van alle haare Graaffehappen ^ Staaten en Landen te

erkennen, hadde zig met een klein gevolg begeven na Zuid-Beve-

land, daar ze haar binnen de Stad Goes ophield , ten tyde als'er eert

groote toeloop van volk uit dat eiland was om den Papegaai te fchie-

ten. Zy begaf zig niet alleen uit tydverdryf, maar om 'er in't mid-
den van haare droefheid een verzet van bekommering te maken,
met eenige Edelen verzeld op de Schutters-baan , en vervoegde zig

onder de Doel-genooden , om nevcns hen met den hand-boog na den
Papegaai te fchieten , dien zy , na dat ze alle op hunne beurten tc

vergeefs gefchooten hadden, zodanig heeft getroffen , dac ze van de

fteng ter aarde viel. Het zy dit by gevai , of door de konil en han-

digheid van Jacoba is gefchied; dit is zeker, dac, daar ze in zaaken

van Sta-.'t doorgaans ongelukkig was, het geluk haar in dit vermaak-

lyk fpel heeft willen begunftigen. Toen quamen niet alleen die van
het eiland , maar ook veelen uit dc omleggende plaatzen haar ge-

luk wenfchen , zelfs de vrouwen eerden haar als een zegenpraalen-

den Veldheer , elk met haare gefchenkjes , groetende de Graavin
met groot gejuig met den cernaam van Koninginne. De rampzalige

dog niettemin goedaardige Princes, alhoewel de belaglyke en in fpel

gelukkige uitkomrt haar geenzints konde voldoen , nogte iets be-
voordeelen in de waare weezens van haare belangen , nam egter

geen gering vermaak en genoegen in de ongeveinsde goedhartigheid

van deze etnvoudige Landluiden , in zoo verre , dat ze hen voor
eeuwig heeft vry gegeven het Graaffelyk regt op de \ las-thienden

in de voornaamlie deelen van Zuid-Beveland (/).

Als me- En 't was niet alleen deze ongelukkige Graavinne, die in dit een-
devan voudig fpel vermaak konde fcheppen , maar de Geichied-fchrijf-

ten

{k) Pag. 4,5*5. Alkcmade, Munt-fpicgel Jer Graaven van Holland , in Jacoba
van Beyeren

, pag. 1 c f

.

(/) Heeniskcrk, Bat. j^rk^dia, pag. 671. If. Voffiuj , u^nnal. Boll. lib. 20.

fitg. III.
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ten {m) getuigen 00k van onz,e Gouvernante YtOMVJ Maria ^ Ko- vrouwe
ninglyke vvcduwc van Hongarie , dat zy verzeld met den Kardinaal ''^'i^^u

van Luik, op zekeren tyd, vvanneer 't Broederfchap van de Boog- ^^q^,^_

fchutrers in den jaare 1537 , daags voor Chrilli Htmelvaart , binnen rye, &c.

Brulfel hun gew oonlyk feeft vierde , en ter zelver gelegentheid zig

oeffende met het fchieten na den Papegaai , haar onder het getal der
Schutters heeft begeven , en dac , vvanneer zy , en na haar de Kardi-
naal te vergeefs na den vogel met eige handen haddengelchoten,eeri
Schutter , met naame Pieter van Kleigate , de fchoot hervattende in

den naam van den Kardinaal , den vogel zodanig heeft getroffen,

dat die van boven nederllorte , waar over de Kardinaal toe aller

vreugde en blydfchap , onder een groot gefchal voor Schutters-Kd-
ning wierd uitgeroepen en geeert.

Ku keeren wy weder tot onze Haagfche Schutters. Deze, die by Eerfie

derzelver inllellinge maar uit 80 , en \olgens het voorverhaalde Oc- f^^'i^"^'

trooi van Koning Philips^ uit 110 perzoonen, behalven eenige broe- deze"^
ders van minne^ beflonden, gelyk wy reets gezegt hebben , llonden Schutte-

onder een Deken en vier Hooftmannen, dog het getal der Schut- ^y^*

ters , volgens Ordonnantie van den jaare is'So, vermeerdert zynde
tot loo, wierden ook de Hooftmannen verdubbelt, en overzulks in

8 Rotten verdeelt , behoudende egter tot hun Gpperhooft den De-
ken , vvelke waardigheid naderhand verwiiTelt is geworden in den
cernaam van Colonel. leder Hoofcman, na dat hy gcloot had , moeft
met de zynen op zekeren daar toe geltelden tyd of dagen in de Doe-
le komen , en hun maandlchut fchieten. Wanneer een van de Schut-
ters aflyvig wierd , moellen de verdere , ter uitvaart van hunnen
dooden medebroeder verzogt zynde , op zekerc daar toe ilaande
boete, het lyk ter kerke geleiden , elk zyn paleur aanhebbende, en
ofFeren op' 't altaar ,-'t welk het Broederfchap ter eere van St. Se- .,. •

balliaan hunnen Patrbon , aldaar had opgeregt : Deze lofFelyke ge- vairec

"

\voonte voor zoo verre het begraven aangaat , werd jegenswoordig overien

nog naauwkeurig onderhouden , moetende alle do Rotgezellen , ter ^^^^

begravenille verzogt zynde met een overlcden Officier of gemeen en°ver-'
Schutter van 't zelveRot, verfchynen en den dooden ter aarde beftcl- vuiiing

len, hebbende ieder Schutter als dan in de hand een geverwt ftokje van des-

van de zelfde coleur als 't vendel , daar de afgellorven Officier of
'^J^ll^.-,,

Schutter onder is gevveeft. In plaatze van den overleden was de Ko-
ning met de Iloofcmans en andere breeders gehouden de JMagiitraat

eenige in gefchrifte over te leveren , om daar uit eenen anderen te

kiezen , die als dan in 't Broederfchap wierd aangenomen , en ne-

vens de andere wedden ontfing , gevende tot zynen biyden inkomft
twaalf lluivers tot behoef van het Gilde. Op den dag van St. Se-

balUaan , hunnen Patroon , moeft de ganfche Schuttery ter kerke
gaan, en als dan gezamentlyk teeren : zynde elk Schutter gehoudeii
tot gilde-geld en reparatie van 't altaar jaarlyks te betalen drie flui-

vers , welke jaar-penning by de Officiercn ieder in zyn quartier tans

nog in^ezamelt werd in de Pinxterweek of ontrent dien tyd. Indien

eenige queltien of gefchillen onder hen ontflonden , zoo op het tee-

Qqqq 3 tttf

(m) Goudhoeven, pag. 606.
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rcn als andere tyden , dezelve moefl^n by den Koning en Hooftman-

nen afgemaakt en partyen verzoent werden.

Jn den jaare 1580 wierden nieuive Anike'en , rakende deze Clove-

iiiers-Schutters , geconcipieert op 7 belicuen van zyne Princelyke Ex-

celkntie en van de Magtjlraat van den Hage , die wy alhier zullen

opgeven , fchoon onze meeninge niet en is , om alle de volgende

( /rdonnantien ( w ) 3 welke van tyd tot tyd door de Magiftraat noo-

pende dezelve Schutterye zyn gemaakt , en voor 't grootlle gedeelte

behelzen zekere ordres en reglementen zoo op de nugtwagt, maand-

fchut als wapenfchouw , alhier uit te fchryven , nad^en vvy vertrou-

wen , dat de meelte , zoo niet alle , gedrukt zyn ; immers dat de

laatfte van date lo. December 1706, in ieders handen is ; ziiUende

ons mitsdicn vergenoegen met llegts eenige der merkwaardiglte ver-

anderingen kortelyk aan te halen , voor zoo vcrre als ze konnen die-

nen tot een bequaam begrip van de gelteldheid der hedendaaglche

Schutterye. De inhoude der voorgemelde Artikelen is deze :

L

J, TN den eerften zullen in de voorfz Schutterye wefen eenen De-

j, X ken met acht Hooftmans , en totten getale van twee hondert

j, hooiden en Schutters, boven die vnorn. Deken en Hooftmans, die

„ hen mitter handt ofte Cloeveniers bullche generen lullen.

I I.

*?

>i

„ Sulleh die Schutters tot heurl. exercitie hebben en met bequaam
gerief , omme daer inne te mogen vergaderen ter gelegender tyt

volgende d'afte daer van fynde, opgelevert werden die behuyfinge

metttn Doelen en aencleven van dien , mits dat die van den Hage
tot haerl. lalte volgende t'oudeOftroy beialen fullen al fulken pondt

Vlaems t'sjaers als op ten voorfchreven Doele is ftaende , toeco-

mende de Majefteyt als Grave van HoUant,

I IL

«, Mits dat die felve Schutters fchuldig fullen wefen die felvenDoe-

„ len en huyfinge van dien behoorlyk opgelevert fynde te verbeteren

„ en t'onderhouden in goede reparatie.

I V.

I, Ende fullen die feive Schutters den felven Doelen niemant ad vi-

„ tarn

(») Zic Ordornantic Van den 15. Maart i<5i7 , behclzende 66 artikelen. Or-
donnantie van den 9. April 1648 en i. Mei 165-4, niede (56 artikelen vcrvattendd.
Ordonnantic gearrtfteert den 20. December 1706, in zig *^egrypende 48 artike-
len, waarin van tyu tot tyd door de Magiftraat zoo menigvuldige verandcringcn
2yn gebragt, dat de laatftgemelde met de eerlte door Koning Philips in i j6i aan
het Broederlchap vcntcnt, wcrdcnde vergeleken, met regt den naam van Nieuwe
Ordonmrttie vocrt.
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»» tam mogen in huyere wtgeven dan bj advyfe en confent van den
»» Magillraet in den Hage.

V.

„ Sullen vdorts die Burgemeeflers van den Hage den Deeken en
„ Hooftmans in der tjt wefende ieveren alle jaere twee hondert pon-

« den bufchpoeders , te weten een hondert pondt Meye tyts en een

„ hondert pondt den eerlten Novembris , omme by henluyden onder
„ de Schutters gedillribueert te werden. Des fullen die felveBufch-*

„ fchutten fchuldig en gehouden wefen huerl. cruyt t'elcken halven

3, jaere in perfoene te halen van hen Hooftmans veertien dagen naer
,) dattet den Deken en Hooftmans ontfangen fullen hebben , en fj-

„ luyden daer van by den Doelknegt geadverteert fullen fyn , op pey-

„ ne van 't felve cruyt te verbueren tot profyte van de gemeene
„ Schutterie.

V I.

» Sullen voorts die van den Hage die Schutterie mit een nieuvsr

„ Vaendele te hulpe comen en het ander Vendele fal by de Schutte-

„ rie bekoftigt werden , en voorts beyde de Vaendels onderhouden

f, werden by de Schutterie voorfz.

vii.

}, Sullen voorts de voorfz. Busfchutten , foo wanneer fyluyden de
j» Papegaye fchieten fuUen , haerl. wyn en byer , dat fyluyden op 't

u Doelhuys, Raedthuys, ofte elders behoeven daer fyl. haer feefte

„ houden , mogen inneleggen en de felve drincken fonder excys daer
,, af te geven, alfo lange als die felve feefte geduyeren fal.

viir.

„ Die felve Busfchutten fullen gehouden fyn elcx eenen goeden
handbufTche te hebben meiten gereetfchappe daer toe dienende,en
fullen 00k gehouden fyn altoos elcks een half pondt goet cruyts in

heuren huyfe , hoorne , ofte flefTche te hebben mit twintig looden,

een half pont loots en huerl. roer wel toegeruft te houden j fulcks

een yegelyk in tyde van node fyn lyf fal willen verwaren, op de
boete van fes ftuyvers , telcke reyfe als fy daer van by heur Co-
nink, Deken, Hooftman ofte by heur gefworen dienaar bekuert

fullen werden , wtgefondert den geenen die om redenen op Helle-

baerden , Slaghfwaerden , Ruftingen en ander geweer geftelt fullen

wefen , die welke gehouden fullen fyn alle alfulken geweer gereet

en wel geruft in haer huyfen te houden op gelycke boetc , fonder dat

», zy nocntans van 't vooriz. cruyt fullen participeren.

IX.

„ Die Hooftmans fullen byfonder gehouden wefen alle vierendeel-

» jaers

it

»»

»)

ii

it

}>

ti

i>

»
*>

»»
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„ jaers omme te gaen fchouv^en de felve heure Schutters of fy gefur*

„ neert en voorfien fyn als boven , en daer fy gebreeken by vinden ,

„ fullen de felve bekeuren op de boeten voorfz. ten behoeve van de

„ Schutterie.

X.

„ Sullen de voorfz Busfchutten ook gehouden fyn liaer maenfchut-

„ te te houden en te fchieten, te weten, de acht Hooftmans in der

„ tyt fullen jaerlycx loten , en flellen de voorfz Schutien in acJiten

ft en elck Hooftman fal metten fynen. in heure Doelen comen en fchie-

„ ten heur maenfcliut.

X I.

„ Des fal men elk van de Schutten fynen eerften fchietdach laeten

„ wcten by den Schutten-knecht ende niet meer ; ende als zylieden

,i als dan geloot fullen fyn , fullen fy dat jaer blyven jcnde den eerften

}, maendtfchut zal alle jaere ingaan veertien dagen naer Pinxteren en

„ voorts alle woken continuellycken tot Sondaghs naer Bamille dachi

I, fonder eenige maerifchutten over te laten gaan , wtgefondert als

,) men 't Nachtmael des Heeren in der Kerke adminiftreren fal ; dat

„ men als dan geen maenfcliut en fal houden op den felven dach , en
„ dat op de boete van twintig lluyvers te verbueren by den Hooft-

„ man tot proffyte van de gemeene Schutterie.

j»

XII.

„ Sullen gehouden wefen op hueren maenfchutdach altyt in den

Doelen te wefen al eer die klok elf flaet , elcks mit fyn eygen buffe

i, en gercetfchap (^voor fo veele aengaet den geenendie op roers ge-

ftelt fullen wefen ) en naer datter gefchoten fal wefen , fullen bly-

ven mit malcanderen teeren in den Doele ofte elders daer 't den
Hooftman geordent fal hebben op de boete van twee fluivers ten

behouve van de Compagnie aldaer vergadert fynde.

3>

»»

XIII.

„ Ende foo wie van de voorfz Schutten indier maniercn als vooren

„ ftaet niet ter Doelen en quam en niet kennelyken fiek en ware ofte

,5 anders in gebreken viele van 't geen dat voorfz. es , fal verbeuren

,» vier ftuyvers , fo wel die op ander geweer als die op roers geiteit

,> fullen fyn, die men aldaer verteeren fal.

XIV.

), Wanneer eenich van de Busfchutten aflyvich werden, fo fal den

„ Dienaer 't Hooftmanfchap de wete doen , om den overledenen te

t, kerke te dragen op een boete van twee fluyvers.

XV-
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XV.

„ So wanneer een Conink ofte Deeken van de Schutterie overlyd i

„ fullen die acht Hooftraans, Venclni:hs en breeders alte famen me-

5, de te grave gaen op een boetc als boven.

XVI.

,i So wanneer een Vendrich , Hooftman ofte heurl. Lieutenant

overlyden , fullen die vier Hooftmanfchappen , daer den overleden

Hooftman, Vendrich ofte Lieutenant onder is , by den Scliutten

dienaer een weete gedaen werden als boven , om den overledeii

ter aerden te brengen, op de boete van vier ftuyvers ten profFyte

van de gemeene Schiutterie , ten ware iemant nootelyken abfent

,

fiek ofte van buys ware.

»

»

XVII.

„ Den Schutten knegt fal des overledens roer en fyn geweer voor

„ 't lyck dragen , 't welk by den vrunden geloll fal mogen werden
mit XX ini. Ituyvers.

i*

X V 1 1 L

„ Ende fal den knegt hebben vooir de weete te doen vier ftuyvers,^

„ ende indien een van den Deken ofte Hooftmans overlydt, agt

„ ftuyvers , te betalen by de erfgenaamen van den overleden.

X I X.

„ Of eenige twift ofte gefchil gebeurde onder de voorfz Busfchut-

ten, 't fy in de Doelen ofte daer fyluyden heur maenfchut hou-

dende , ofte vergadert fyn , dat fullen die Conink , Deeken ende
Hooftmans Ibenen en den felven twift ter nederleggen als van ou-

der herkomen ; En fo wie dat niet foenen en woude , die fal ver-

beuren acht Carolus guldens tot profFyte van der Schutterie.

»

?>

3>

X X.

Ende als den Coninck , Deeken en Hooftmafts yet te doeh heb-

}, ben der Schutterie aengaende ofte 00k den felven Coninck , Dee-
„ ken ende Hooftmans by den Burgemeefters en Gefechte yet gelaft

J, werde , fal men den knegt laten ommegaen , ende 't lelve den

„ Schutters in 't generael laten weten, en fo wie op ter gefetter ure

,, niet en quame (ten deede hem kennelycken nootfaecke van fiekte

„ ofte wettige abfentie ) fal verbeuren fes ftuyvers tot profyte van de

1, Schutterie voorfz.

X X I.

,^ Ende oft gebeurde datter een gemeen clock -geflagh geflageA

R r r r „ \v or^
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J)

worde, fallen die voorfz. Schutters gehouden wefen , waer Schout,

Eurgemecfters en Gerechte van den Ilage ofte 't meerendcel van

dien voorgaen, henluiden te volgen, op tc verbeurte van tien Ca-

rolus guldens ten profyte van de Schutterie voorlz.

XXII.

„ Of 't 00k gebeurde datter eenige van de Schutten voor den vian-

„ den gefchoten ofte gevvont v orden , die fal gemccllcrt m erden

„ buyten der Schutten colk , tot lalle en colie van alle de inwoon-

„ dcrs van den Hage.

XXIII.

„ Item fullen die voorfz. Schutten gehouden wefen alle jaers eeti

generaele maeltyt te houden , fo verre Conink , Deektn en Hooft-

mans 't felve fulks geraden duncken, ende dat op Time ^ebadiaens

dach, wefende den xxjen. Januarii ofte Sondachs daer aanvolgen-

de. Knde fo wie niet en comt ( ten waer dat hy iiek ofte krank

te bedde lage ) fal gehouden wefen fyn maeltyt te betalen. Ende
of men geen jaermaeityt en hielde op dien dach ofte jaere voorfz >

fo fal men evenwel die eleftie van Decken en Hooftmans , Lieute-

nants en Doelmeefters doen op ten dach als vooren , ende fo wie

als dan niet en komt , die fal verbeuren fes Ituyvers , fo verre Jiy

die weete ontfangen heeft ofte tot fynen huyfe gedaen fal fyn , en
dit al tot proffyte van de Schutterie voorfz.

JJ

it

yy

))

}>

XXIV.

„ Ende fo wie by de gemeene Schutterie eendrachtelicken ge

ren werd tot Deeken > Hooftman , Vendrich , Lieutenant , Doel-

meefter ofte andere officie der Schutterie aengaende , fal 't felve

„ gehouden wefen te bedienen op te boeten van fes Carolus guldens,

„ ten proflyte van de Schutterie voorfz. en blyven nog evenwel in 't

„ officie daer toe dat hy gecoren is.

XXV.

), Ende fullen die voorfz. Schutten in 't gencrael alle jaers op ten

„ xxjen. Januarii betalen tot onderhout van de Schutterie voor een

„ jaer-penning elx drie Ituyvers.

XXVI.

„ Ende fullen die voorfz. Deeken en Hooftmans noch mogen inne-

„ men als broeders van minnen andere goede mannen , die mede met
„ ter bufTe fchieten , die gehouden fullen wefen te geven drie lluy-

„ vers 'tjaers totter Schutterie prouffyte , Ibndcr te ontfangen eenige

„ wedden als d'andere voorfz tweehondert Schutters , ofte dat fy

i, nergens toe verbonden en fullen wefen , dan te betalen 't jacr pen-

„ ninck, ten ware fyluyden tot eenige maeltyclen ofte andere oncof-

}> ten
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„ ten confenteerden , die fy als dan mede gehouden fyn te geven en

„ te betalen als d'andere Schutten.

XXVII.

„ Ende als een van de voorfz tweehondertBusfchutten aflyvicli ge*

,, worden fal wefen, als voorfz is , fu'' n die Conink , Deeken ende
„ Hootcmans eenen anderen bequamen broeder \vt dc breeders van
,, minnen voorfz, ofte een andcr burger van denHage, buurneeringe

J, dotnde, alwaar hy Suppooll van den Hove, ofte andere eenigenee-

„ ringedoende,en nochtans geen Suppooit wefende,kiefen , dewelke
,) den eedt als Schutter in handen van den Schout en Burgemeefte-
„ r« n van den Hage gehouden fal werden te doen , die als dan die

,) wedden mede ontfangen fal , mits dat hy oock gehouden werdt te

5, doen als die andere fyne mede-broeders , fonder dat die van de
J, Confrerie van Sine Joris van nu voorts aen iemandt daer van fuUen

„ mogen bevryden 5 die buurneeringe doen fal.

X X V I I i.

J, Ende om dat defe artikulen te beter onderhouden mogen wer-

„ den , fo fullen die Hooftmans in der tyt wefende , de breuken doen
„ betalen van den geenen die verbeuren , ende indien men bevint

,

„ dat fyluyden daer mede limuleren en niet en doen corrigeren en

J, betalen , ende dat den Conink en Deeken claerlyck blykt , fo ful-

,, len die Hooftmans die breuken felfs opleggen wt haer felfs buydel;

,j Ende om dat de Hooftmans met deefe breuken belaft zyn , fullen

„ zy die mogen doen innehalcn by den Doelknegt , en parate execu-
,- tie van den Bode van den Hage.

XXIX.
,,'Item fo wat by Conink , Deeken en Hooftmans die nu fyn ofte

,) namaels wefen fullen, geordent fal werden, dienende ter Ordon-
j, nantie van de wachten ende der Schutterie belangende, fal onder-

„ houden werden op alfulke boeten als daer toe geordent fullen wer-

„ den, en van fulker waerde gehouden werden oft in deefe tcgen-

,) woordige Oftroye begrepen rtonde , en de boeten geinnent en ge-

,) executeert werden, alfo als dan geordent fal werden.

XXX.

„ Item oft gebeurde (dat Godt behoeden wil) datter een onge-

„ luk gefchiede , fo datter binnen 't viercant van den Doelen yemandt

„ fonder argelill gefchoten ofte gequell worde , fo wel metter hand-

,, boge als metter bufle, en datter geroepen ware, ofte dat den bufch

„ van felfs afgink ofte borlte , fal defelve daer fulks gebeurt , vry
„ ende onbefchadigt fyn van alle boeten ofte laften , die den Officier

„ daer van foude mogen pretenderen hem van 's Heeren wegen toe

„ te komen.

Rrrr 2 » Aflumi
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,, Adum op 't Raethuys van den Hage by Schout , Burgemcefte-

„ ren en Rcgierders van den Ilage voorfz, xxix=" dach Martii 1580.

„ Tegenwoordig,^
M. BENNINCK, Secretaris.

1580.

„ Alle welke voorfz Articulen by Bailliuw, Schout, Burgemeene-

„ ren en Gercchte van den Hage geviliteert fynde, hebben delclve

„ op 't belie ven van fyn Prinlelyke Excellentie geadvoyeert , gcap-

„ probeert , advoyeren ende approbeeren mit defen. Adum op 't

„ Kaeihuys van den Hage den xxix^" Martii 15S0.

Onderllont

,

Ter Ordonnantie van de Magiftraet van den Hage.

En was getekent

,

M. BENNINCK.

Deze Schutterye volgcns het 6. artikel van de voorfz Ordonnantie

onder tv^'ee vendels zynde gebragt , en in plaatze van bullen 00 roers

geftelt, wierd naderhand, het getal aangroeiende, verdeelc in drie,

enindenjaare 1617 (0) invier, en eindelyk in den jaare 1648 (p)
in zes kompagnien of vendels , waarin ze jegenswoordig nog is ge-

bleven. leder kompagnie werd geregeert door een Kapitein , een

Hooftman , die in eflfede Lieutenant van de kompagnie is , en een

Vendrig , mitsgaders zes OHiciers , die met hunne Kotsgezellen de

nagcwagten moeten waarnemen ; zynde ieder kompagnie weder ver-

deelt in zes korporaalfchappen of Rotten. Deze zes kompagnien

llaan onder een Kolonel , welke waardigheid gemeenlyk door een

Magiitraacs-perzoon werd bekleed , en zedert veele jaaren bedient is

geworden door den Heer en Mr. Fauliis van Ajjeudt'/ft. De Hooft-

Officiers, als Kolonel, Kapiteins , en Vendrigs warden by Schout,

Burgemeefters en Schepenen aangeltek voor den tyd van 8 jaaren,

en de wakcnde Olficieren ( die 00k Lieutenants gcnoemt werden
_)

voor den tyd van 6 jaaren; moetende jaarlyks op St. bcbafdaans-dag,

zynde den xo. Januarii , onder ieder kompagnie een nieu\^'e Officier

in plaatze van den afgaanden verkoren werden , ten welkcn einde by
de Schutterye van het Rot , binnen t welk de verkiezinL;e moet wer-

den gedaan , eenige van de bequaamlle uit de wakendc of contribue-

rendeRotsgezellen werden voorgellagcn , waar uit dan by den Kolo-

nel , Kapitein , Hooftman , \ endrig en verdcre Oliicieren van dezelve

kompagnie een nieuwe wakende cjfficier verkoren werd , welke af-

gaande" Officier als dan gehouden is nog een jaar de kompagnie te

blyven hedicnen als Hooftman ofLieutenant, hebbcnde in die quali-

teit geduurende den zelven tyd mede zittinge en ftem in den krygs-

raad

(<;) Zie heteeifte artikel van de Ordonnantie van den jaare 1617.

(/>) Zie mede hec ecrlle artikel van de Ordonnantie van 't jaar 1648.
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raad. Zulks dat dit Broederfchap een ganfche Politic en zonderlinge

rcgeringe in zig vervat.

Daar 7.yn 00k verfcheide artikclen opgcllclt ontrent het aannemen
van perzoonen in deze bciuitterye , \\ aar ontrent van tyd tot tyd

verlcJieide gefchillen zyn ontftaan , tullchen die geene die wegens
liunnen vrydom beweeren onder de zelve niet betrekkelyk te zyn ,

en de Magiftraat van den Ilage , waar op kan nagezien werden het

Berigt van den Hove van Holland, Ibhoon by het 27. artikel van de
meergemelde Ordonnantie van den jaare 1580 wel fpecialyk werd
uitgedrukt, wie Deken en Hooftmannen tot Schutter zullcn mogen
kiezen-, te wcten, een burger v^n den Ilage, bumiieringe docude, al-

Kvaar by Siippooji 'uaii den Hove , ofte andere eenige neeringe doeiide en

mgtans gcen Siippoofi ivejende-, blyvende over zulks alle andere , wie
zy zyn, geen neeringe doende, bevryt van dezen lall.

Fens 's jaars zyn de Schiitters al van oude tyden gewoon geweeft
op 't goedvinden van deMagiftraat monilering van wapenen enhan-
delinge van dien te doen , te weten op de Meize Kermis of jaar-

markt, als blykt uit het $z artikel van de Ordonnantie van den 15:

Maart 1617 (//), trekkentle als dan met hun vol geweer en vliegende

Vendels door de voornaamlle Itraaten en pleinen van den liage , als

wanneer zy na het oordeel van onpartydigen zoo wel geoeffent te

voorfchyn quamen , als in eenige Had van Holland , hoevvel men in

laatere jaaren hecft gezien , dac de toerufting der hedendaagfche
Schutterye , hoe langs hoe meer na oftentatie van pronk en praal ge-

lykent , en niet zoo zeer tot manhaftige verrigtingen ten oorlog af-

gevaardigt te zyn , als hunne krygskundige wetenlchap en findelyke

wapenhandel wel fchynt te willen brallen , waarom dan deze ge-

woonlyke wapenfchouw , ( zoo w y vertrouwen ) vermits de over-

matige onkoften, die by zommige tjclnitters , zelfs boven hun ver-

mogen, in 't toeruften vvierden gedaan, door de wyze en prylFelyke

voorzorge van de Magiitraat nu eenige jaaren is opgefchort geble-

ven.

Wanneer voorheen deze Schutterye in vier kompagnien waren
verdeelt , volgens de vier quartieren van den Hage , droeg ieder

den naam van Jiet nummer des quartiers , waar onder dezelve behoor-

de ofte wel na de verwe van de \ eld-tekens of Vendels, die insge-

lyk in vier verfcheide coleuren waren onderfcheiden , en had 00k

ieder zyne byzondere vergaderplaats ; als het eeritc quartier , zynde

het Oranje Vendel , had tot loop-plaats de Markt ; x. quartier of

Witte Vendel de Plaats
; 3. quartier of Blaauwe Vendel de Wevers-

plaats; 4. quartier of Oranje-Hlanje-Bleu \cndel de Kapels-Brugge;

waar by naderhand komende het Groene en Colombyne of coleurde

Rrrr 3
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(q) Dewyl voorheen alhier twee KnmifTen 7.yri geweeft, waar van de eerfte

quam in Mei , werdcndc dc Hol-kcimis gcnaanit , de andcrc in September, zyn-

de de Bamis-of Hangfclie kermis, 7.00 is uit dczc Ordonnantie koriclyk aan te

merkcn, dat de Schuttcrs van den Hage al van ouds gewoon zyn geweeft hunne

wapenfchouw te doen niet op dclaaftgcmeldc, die eigentlyk de Haagfche kermis

was, maar op de eerltgenoemde zynde de Hof kevmis. Naderhand zyn deze

twee kermiflbn tot ecngcbragt gelyk wy ter zyner plaatze hoopcn aan tc 100-

nen.
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rofe Vcndels, moefl: het eerfte vergaderen voor de Docle , en het

ander wicrd de Groen-markt tot deszelfs vergadcrplaats aangewe-

zen; maar volgcns de laatlte Ordonnuntie zyn de quartieren en loop-

plaatzen byna gchecl verandert en verlchikt.

Refchry- Dus vcrie gehandclt hebbende van de Schutters , zoo zullen \vy
vi">;e nu overgaan tot het befcliouwcn van het Doelhuis , 't weik tans ge-

Nkuwe vonden'werd op den noorderhoek van de korte Vyverberg , zyn

Dode, uitzigt hebbende over de \'yver, en bekent met den naam van de
•zoo van NIL UWE DOELE, want het eedle huis door ouderdom of an-

aK van
^^^'^ toevallen t'onbruik geworden fynde , is 'er in den jaare 1635

biiinen. tot dienil en oeffeninge van de Schutters dit jegenswoordig gebouw
aldaar geftelt. Met regt kan de Ilaag hier in loemen , dat niet al-

leen deze Doele in groote, cierlykheid en welgclchiktheid niet be-

hoeft te vvyken voor eenige andcre, die in eenige Had of plaatze van

Holland werden gezien , maar wel inzonderheid dat de grondllag

daar van is gelegt by twee Princen , die door hunne verfchillendc

daaden een onllerffelyken naam in de geheugeniile dcr nakomelingen

^ en alle opregte beminnaars des Vaderlands hebben nagelaaten : want

wicn'^ce-
'^ was die groote en nooit volpre,zcn Prins Frcdcrik-Heridrik', die

nigt. zyne milde gaven tot opbouw van dit heerlyk werk beftcde, en 't

was 00k deszelfs zoon , Prins JFillem de tweede , van Oranje , die in

zyne teere jaaren den eerflen fteen daar aan heeft gelegt , gelyk de
infcriptie ftaande in den voorgevel duidelyk medebrengt in deze
woorden

:

DOTAvIT FREDERICUS HENRICUS DEI GRATIA
PRINCEPS AURIACUS PATER, FUNDAVIT
JACTO LAPIDE GUILIELMUS FILIUS

II. DECEMB. M. D. C. XXXVI.

Dit gebouw dan tot eene nieuwe Schutters-fchoole zynde gefchikt,

werd deszelfs gelegendheid in dezer voegen bevonden ; boven den

ingang of deur , daar men met wederzydze fteenen trappen na toe-

gaat , vertoont zig het gewoonlyk blazoen of wapen - fchild van dit

Broederfchap, zyndc een goud Jerulalems kruys , met vier andere

kleinder in de hocken omzet , op een rood veld. In het frontelpies

ziet men het wapen van Holland in 't midden , het wapen van Naf-

fau ter regter, en dat van den Hage ter linker zyde , en daar bene-

vens de afbeeldinge van allerlei krygs-geweer en wapen-tuig , te ken-

nen gevende, dat deze Schutters niets meer beminnen en ter herte

nemen dan de wapenen en oefleninge van dicn Het huis is van bin-

nen van verfcheide fchoone vertrekken voorzien , waar van 'er drie

voornamentlyk onze aanmerkinge verdienen. Het eerfte is Bitrge-

meeflers-kamer-, daar men door eenen gang ter regter zyde als men
inkomt, na toe treed , dragende ongetwyftclt dien naam, om dat

Burgemeefters , wanneerze tot nut en welftand van Doele en Schut-

terye by een komen , aldaar hunne vergaderingen houden. Hier

ziet men aan den muur en voor den fchooiiteen liangcn drie groote

tafercclcn , waar op met een kunftig penceel levens groote afgemaak

ftaan de perzoonen, die in de jaaren 1636 , 1647 en i68z het Ma-
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giilraiits-ampt van den Hage hebben bekleet , met hunne Penfiona-

ris, SecrctariOen en minde'r bcdienden verzelt, wel waardig om met

aandagt befchouwt te werden en wel inzonderhcid de afbeelzels van

de kadlgemelde Regenten , die door den vermaarden konft-ichilder

Job. de llaan zoo net en naauwkeurit; zyn getroffen , dat 'er , na 't

getuigenille der geenen die ze in 't leven hebben gekent, nietdan de

Ipraak aan ontbreekt ( r).

Aan de andere zyde ^an het Imis hecft men een gelyk vertrek ,

dat men gemeenlyk de eetzaal noemt, het uitzigc liebbende over de

vyverberg en 't Voorhout , zynde de muuren rontom verciert met

fchilderjen, vertoonende (zoo vi^y onderregt zyn ) de afbeeldzels van

eenige oude Bevelhebbers en Leden van deze Schutteryc ; vvaar on-

der wel voornamer^yk uitmunt het tafcreel boven de dcur als men
in de kamer komt , vertoonende de Magiflraet , zittende aan eene

lange tafel, zynde vooraan geplaatlt Jonkheer Wllkm van Oiithoorn ,

als Bailliu, h'ebbende in zyne hand een frillen roemer met wyn ,

welken hy een der Burgeren liopmannen, die met hunne vendelsne-

vens of voor de tafel llaan , hertelyk toebrengt , zynde het zelve Ituk

op korte van de Regeeringe in den jaare 1618 gefchildert. Maar het De^

voornaamlle is de 6chutters-zaal, welke men boven vind en een
tJ^rs'zaai

zeer groot en ruim vertrek is, alwaar albmme ten toon hangen de en des-

afbeeldingen van de voornaamfte liopmannen , Vendrigs en kotmee- ^eifsver-

Iters, als mede eenige geheele Corporaalfchappen of Rotten Schut- <^'"^cu

ters by een, alle na tyds wyze gekleet en gewapent, zoo meellerlyk

eii konftig gefchildert, dat dezelvewel mogen bezien werden. On-
der andere ziet men 00k voor den zuid - fchoorfteen het fchilderye

van 't Oranje Vendel,'t welk in den jaare 1660, by verwifTeling van

het Witte , \ geen nu ter zyde om hoog hangt , aldaar geplaatlt is

,

volgens Refohitie by den Colonel mitsgaders Kapiteinen , Vendrigs en

oiidjie Hooftmans van het Blaaiiive-) Orange -Blange- bleu ^ Groene en

Colombyne Vendel genomen den i Jult des moi^fz jaars. De rede ,

waarom deze veranderinge der voorfz twee fchilderyen is gedaan ,

werd in de refolutie niet uitgedrukt , eg^er zouden wy vertrouwen

,

dat het zelve is gefchied ter eere van Prins Willem den III •,
wannecr

hy in 't zelve jaar op deze Doele het biirgerregt van den Hage ont-

fangende, aldaar nevens de Magiftraat zeer heerlyk vvierd onthaalt,

werdende hem teffens door den Burgeraeefter IVillem van der Does

y

alsKolonel van de Schutterye het guide Vlies, dat Keizer Karel de

Burgery van den Hage hceft gefchonken, en aldaar tot een gedagte-

nis bewaart werd
( s ) om den hals gehangen. Op deze kamer ver-

gaderen de Schutters met hunne Officieren , wanneerze op St. Se-

baftiaansdag by den anderen komen om nieuvve Officieren te nomi-

neren of de zelve te verkiezen (t). Van ouds was de gewoon-
te

(r) Voor dit ftuk zegt Arn. Houbiakcn in zyn groot Schoubttrch der Nedcrl.

Konftfchildcrs i. decl. fag. Jiz, ciatjoh. de Baiin duizcnt ducatons gehad heeCt.

( s) Hier van zeg: de Hr. Jac. van der Does in zyne Befchryvingo "van 'sGraz'ett-

hage pag. ^z. 4^. zclfs oog-gecuige te zyngewecft.

(/ ) In jTcvolge van he: 2. en 4. art. van d"e laatlle Oidonnantie. Zic mode het

Rfglemcnt van den zj. October 1693.
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te (c) Bat de gantfche Schutterye op dien dag als dan te zamen

teerde, dog nu m trd allecn de maaliyd gehouden onder deOfficie-

ren van dat \ endel, waar onder de nieuwe werden aangeftelt. Tot

inteugeiinge van de onmatigc koilen , die men zoo op 't formeren

van de nominaiie van de Hoofi-Officieren als op 't doen \ an dc vtr-

kiezinge van de wakende plagt te maken tot lalle van den nieuw aan-

komenden Officier, mitsgaders tot inbindinge van de zwaare trade-

menten, die by zodanigen Officier ten dage zyner verkiezinge of na-

derhand voor welkomlt werd gegeven , is by de Magillraat in den

jaare i6ps een Reglement gemaaKt, waar by voorgefchreven en wel

fliptelyk, op boeten by de overtreders te verbeuren, bepaalt werd de

zommci tot hoe verre de verteringe en traftementen jegenswoordig

mogen gedaan werden. Wat verders alhier verrigt werd , geeft de

Heer Jacob van der Does ( u;) ons in deze weinige regels te kennen :

Hier komt de Krygsraad by malkanderen, om wetten.

Op al het geen tiat raekt het ScJiutterfchap, te fetten,

Om op het oeflenen van wapens en geweer,

Te fien, en al dat ilreckt tot Burgers nut of eer.

Agter het Doelhuis is jegenswoordig nog een bequaam fchietfluk ,

daar de Schutters hun maandfchut houden ( 't weJK drie maanden in 't

jaar duurt, beginnunde met den eerllen maandag in Juli ) gewoon
zyn by dric Rotten teftens na den fchyf op het doel te fchieten. Dit

fchieten gefchied nu niet, gelyk in oude t3'^den, met de buflen of

Coluvren, maar met het roer, zynde op een behoorlyke dillantie ge-

ilelt eene fchyf, die ter hoogte van 3. a 4. voeten op een yfere Ipil ^

die in den grond fteekt, rult, in weike fchyf het doel is afgetekentj

die 't naeil in de fchyf by de pen, welke midden in het wit uitlteekt,

komt te fchieten, geniet tot prys een filvere lepel, welke de Magi-
flraat van den Hage tot aanmoedinge van deze Schutterlyke exercitie

gewoon is jaarlyks te vereeren ten getale van 36. en zulks voor ieder

Rot een, werdende elke maandfcimt drie daar van uitgedeek, welke
by een en den zelven perzoon konnen gewonnen werden.

Het opzigt over de Uoele en het ordonneren der nodige reparatien

,

niet te boven gaande de fomme van ix guld. , werd by beurt-wilFelin-

gen waargenomcn door eenCapitein, Hooftmanen Vendrig(x) j die

geduurende den tyt hunner bedieninge den naam dragen van Doel-
meefters , en zyn gehouden ten overllaan van iemand uit de Magif-
traat, by haar Ed. Agtbaare daartoe te committeren, allejaaren aan
den Kolonel , mitsgaders den Kapitein , Hooftman en Vendrig , die

henl. in den zelven dienft opvolgen , te doen behoorlyke rekeninge ,

bevvys en reliqua van het generaal inkomea der voorfz Schutterye (.v).

XXIV, HOOFT-

(v) Zic het zj. art. van de Ordonnantic van 1580.
(w) In zyne Befchr. van 's Gravenbage , pag. 4.},

{x) Zic art. 4^. van de laatllc Ordonnanue.

{y) Art. II. van dezelve Ordonnantic.
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XXIV. HOOFTSTUK.
's Lands Gefchuthuis , wanneer^ivaar en by wat gelcgentheid gehouwt.

Hocdanjgheid van V zehe. Voorheen wierd het gejchut in V Choor
van de K/oq/ierkerk gegoten. Hit Kruit - magazyn , waar voorheen
Jiondy is in den jaare 1690 gej'prongen. Oorzaak van dat ongeval ,

en deerlyke ver-.voejlinge daar iiit gevolgt. Het Ammunitie - Maga-
zyn , ivanneer en by nvien gejiigt en ivaar ter plaatze Jlaat, Voor-
heen was >r nog een ander , dog waar gelegen , onzeker.

'S LANDS GESCHUT-nuiS.

Ewyl vvy ter gelegentheid van de befcliryvinge van
de laatltgemelde Doele hebben gefproken van den
ouden vvapcnhandel , zoo zal 't onzes oordeels ,

niec ongevoeglyk zyn , dat -wy hier ter plaatze laa-

tenvolgen 'sLznds Gefc-hiithiiis , 'twelk haarEd.Gr.
Mog. de Hceren Staten van Holland en Wefl-
Vriefland in den jaare 166^ hebben doen bouvven

aan de ooitzyde van den Hage , voor aan in 't Bofch , ftaande het
zelve huis toenmaals buiten, dog nu door de nieuwe uitlegginge,

binnen de gragt van den Hage. Het is een van de grootile en uit-

muntenfle gebouwen,die de gemelde Heeren Staten ooit tot 's Lands
dienft hebben doen Itigten- \'an buiten doed het zig aan alle kan-
ten aanzienlyk op , en heeft eenen fraaien voorgevel na de wyze van
een woonhuis gefchikt. In den zelven gevel ziet men het wapen van
Holland met het gewoonlyk omlchrift op het pragtigfte brallen , en
even boven de deur leelt men met vergulde letteren , in eenen zwar-
ten ovalen niarmerfteen gegraveert de rede, m elke den Staat heeft

bewogen tot den aanleg van dit huis, met deze woorden;

PACIS
OBTINEND.^ ET CONSERVE AND.^

CAUSA
ILLUSTRISSIMI ET

PRi^POTENTES D. D.

HOLLANDI.^ WESTFRISIiEQUE
ORDINES

HOC ARMENTARIUM TORMENTIS
BELLICIS FUNDENDIS .^DIFICARI CURAVERUNT.

JACTO PRIMO LAPIDE
Ssss A
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Ge-
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Oorzaak
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men het

gefchut

te gieten

in het
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ter-kerk.
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van dc
poort

,

ilaande

Want de felle oorlog , dien Holland nevens de vereenigde Provin-

lien in de jaaren 1665- en 1666 moell ondergaan tegens het magtig

nabuurig Engeland , was wel de voornaamlte oorzaak. , welke de

Staten aanzette toe het nemen van dit beiluit, om te bequaamer grof

gefchut te konnen laaten gieten.

Nu zoude de zaake wel vereifchcn , dat wy een korte befchryvin-

ge gaven van de gel^eltheid van 't huis van binnen, maar nadien wy
daar van weinig kennilFe hebben en gevolgelyk ligtelyk zouden kon-

nen dwaalen , zoo zullen wy ons alleen vergenoegen met aan te te-

kenen , dat het noordelyk en agteifle gedeelte gelchikt zyn tot het

gieten van het gefchuc, en dat het zuidelyk en bovenite gedeelte van

het voorhuis bewoont werd by den Gefchutgieter met zyn huis-

gezin.

Voorheen plagt men het gefchut te gieten in de Kloofler-kerk , of

wel eigentlyk in 't Choor van de kerk {a)\ want 'oan defe kerk, zegt

de Hiltorie-lchryver Bor , is in de troebel-jaeren een gefchut-huis ge-

maakt j daer men het grofgefchut giet , alwaer een groote mcnigte van

metaelc Jiiicken , zoo wor de vereenigde Nederlanden , ah voor die van

Holland en Zeeland en andere Proviiitien in V particitUer gegoten zyn.

Dan is de kerk wederom ten predilidienll toegerujl , en V Choor alleen

daar van hehouden tot het gejchut gieten, zynde voorts andere plaatzen

daar toe geaccommodeert En derhalven ziet men nog heden boven

de poort, welke aan 't \'oorhout flaat , en wel eer tot den ingang

diende tot dit arzenaal of gefchut-gieterye , in eenen fteen uitgehou-

wen de afbeeldzels van eenjge Itukken kanon , leggende op hunne

affuiten , en daar nevens eenige kogels en tonnetjes met buspoeder

;

wat

(rt) Dat het Choor alleen vandcnbeginne af tot het gieten van gefchut bequaatn

isgemaakt, blykt uit de volgende RcroUitie dm -ipjuni i^%(). „ De Gecotnmit-

j, leerde Raden van de Staten van Hollant verllaan hebbende, dat in 't graven van

,, dc putte daer in het gefchut binnen '/ Choor "van de Ptedikaren Cloofler alhier in

„ den Hage zal gegoten worden, goede diepte van ontient 14 vocten bovcn 't

water zal bevonden worden , en fulks met den eerllen fal moetcn wcrden gepro-

cedeert met de metfclarie , Too wel in het opmaken van de voovPz put , als van

dc oven en fmiflen daer toe nodig zynde , hebben verfocht en gcaiahorifccrt de

de Burgemeejlercn en Rcgeerders van den Hage , met alls devoir te verzorgen , en

daer in te voorfien, dat alle dc lleen , tras en kalk, en ook 't yfer daar toe die-

nende en nodig wefendc , met den allereerllen gckocht en ter voorfz plactze in

J, goede bewaringe gcftelt en gehouden macli worden , en voorts de mctzclarien

tot opmackinge dcr vooifz werken, moll worden bcgonll en gecontinuecrt, tot

dat defelve gcmaekt fullen wefcn, en van 't gunt by dezclvc Magillratcn daar

aan zal wcrden verilreckt en gedcbourleert , zal dezelve Ibecken in haer contri-

butic. Zie mede Refolutie van den 24. Julii i f89. fol. ^x-j. Maar de kerk

wicrd gebruikt tot bcrging 7.00 van de materialen als van 't gegoten kanon, affui-

ten en andere oorlogs-iiUhumentcn.
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aan het

Voor-
vvat laager leeft men het gevvoonlyk devys van de Staten Generaal

,

Concordia res parv^: crescdnt; en even boven den in-

^ang liaat hec vvapen van den Prins van Oranje. Op de v^'ederzydze

kolom, Avaar mede deze poort bezet is, rull ccn beeld , \ertoonen-

de het eene Mars, in zyne voile wapenrufting met den helm op het

hootd, houdende in de eene hand een fchild, en daar op 't \\apcn

van de Gencraliteit ; en het antler Ecl/ona , insgelyks voorzien met
het wapcn van Holland. Aan de binnen-zycie vind men het oude

vvapen van Holland , verbeeldende den 1 loUandfchen tuin , met het

b\ ichrift V 1 G I L A T E Deo c o n i 1 d e n t e s , en daar onder 't jaar-

getal van i6%i , ongetwyiTelt te kennen gevendc den tyd van 't bou-

vven van deze poort. Lertyds had de gefchut-gieter mede daar by De ge-

of nevens eene bequaame woonpLiaize {b) , uitwyzens de volgende
^^^J^J^'

Refolude : Den z8. yunii 1589. „ De Gecomraitteerde Raden van h.d dnar

„ de htaten van Holland verltaan hebbende , dat tot vorderinge van by of

3, de werken, die alhier binnen de kerke van de Predikaren Cloof- ""'^"^

5, ter gemaakt moeten werden , volgende geliefte en ordonnantie ^voon-

3, van iyne Excellentie om te mogen procederen tot het gicten van pia.it*,

5, 't gefchut tot dienlle van den Lande, Huyhert van Eyndc daar toe

„ lalt hebbende van fyne Lxcellentie , en van 't gemcene Land aan-

„ genomen , volgende de belofte hem gedaan, voorfien en geaccom-

„ modeert jal moeten iverden van zekere woonplaats^ daer Ue bequaem

„ €n 7iaeji gelegen zynde \ en dat daer toe geen nader noch bequaa-

„ mer werd bevonden , dan fekere huyfinge , toekomende de we-

„ duwe van v ylen den Rentmceller Z)/(j'yt , verklaert en ordonneert,

„ dat ten eynde op alles beter toezigt mag genomen u^orden by den

,, voorfz Van Eyiide , ende alle materialen en behouftigheyt tot de

„ voorfz werken nodig zynde, mogen blyven bcwaert en geconfer-

5, veerc , de voorn. Van Eynde in de voorfz huyzinge , ""t welk je-

„ genvvoordig niet gebruykt en vvoi d , fal worden geaccommodccrt

., tot dat anders daer in lal wefen voorfien en geordonnecrt , mids

„ dat ^-an v^'egens 't gemeene Land met de voorn. weduwe acngaen-

„ de de huur van de voorfz huylinge in alle redelykheyt zal worden

„ gehandelt en overkomen. haderhand hebben de Gecommitteerde

Kaden dit huis tot inwooninge van den gefchut-gieter gekogt,

volgens Refolutie van den 10. December i5'9o. •>-, De Gecommitteer-

„ de Raden hebben tot dienil van den Lande, en omme den Bufch-

„ gieter alhier in den Hage te doen accommoderen naer behooren y

„ gekogt van de weduwe wylen den Rekenmeefler Adriaen Dayck ,

„ de huyfinge met het erf haer competerende , gekomen en refpon-

„ derende van en aen den Convente van de Predikaren {c) indenHa-
Ssss ^ 3, ge

(/;) ZiemcdeBor, Nederl. Hifl. 9. hock^ peg. 145.

(f ) Dit huis fchynt gellaan te hebben ten oofien van de evengemelde poort , en

't zelve te zyn dat nu bewoont werd by den Hecr en Mr Halewyn , Pcn-

fionaris der llnd Dordrecht , tans nog toekomende den Radc van State. In 't^«o-

hier van de verpondinge over de huizeft, erven en tuinen^flaa^eengekz,en in 's Gra-

veiihagc^gelyk dczelve by dc Gecommittcerden bevonden zyn in Julio Ac XVIc zevcn

entwiniii, ftaat het aldus uirgedrukt , een getimmert huis voor Mr. fVillem JVege-

waert., Busgieter. Waar aan dan volgt het huis van dt erfgenamen van den Raet-

penfionaris Dirjck^ en daar nevens "t huis van de erfgenamen van den Secr$tarisDujL
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5, ge alhier J ende dat voor de zomme van 1800 ponden van xl. grn.

,', \ pond , te Ijetalen 600 ponden gereedt en xoc ponden 's jaers vol-

„ gens het accoord in 't roode Regiller geregiltreert.

^s LANDS KRUI T-M A G A Z Y N.

Agter Agter dc evengemelde kerk , zoo als men de poort , weike ouw-
dcicivc ]i„rrs diende toe veiligheid en affluitinge der KlooUerlingen , dog nu

voo'l-^"^'
altyd open is , uitkomt , ftond in voorige tyden 's Lands Kriijtbiiis of

hmi's Jkispoeder-magazyn , 't welk ,zoo wy onderregt werden , een tamelyk
Luids 2;root gebouw was , in 't begin der zeventiende eeuw door bevel

to"' ^^^ Staten van Holland , Jpeciaal tot berginge van kriiit en andere

oorlogs-ammunitie geiligt (</), en niet,gelyk zommige meenen, een

gcdeelte van 'c Dominikaaner kloolter, t wclk na de verandering

van den Roomfchen Godsdienft, even gelyk de kerk en 't choor tot

het gieten van 't gefchut , tot een Kruitmagazyn zoude zyn gcap-

In'tjaar proprieert. Dit Kruithuis, voorzien van eenige ponden buipoeder

,

*^.?° mitsgaders bomben en granaaten , is den 3 November 1690 op den

|cir°" middag tuirchen twaalf en een uuren , by ongeluk in de lugt gelpron-

gen, met fulk een afgrylTelyk gedruis en geweld , dat de ganlche

Haai2; fchudde en beefde , vverdende de Hag eenige uuren vcr, en

zelfs in de meefte nabygelegene {leden , gehoorc , ja die van Delft

zidderden en wierden met fchrik bevangen , meenende dat hen een

gelyk lot weder overquam als hen in den jaare 1654 door 't opfprin-

Deeriy- gen van 't Kruit-magazyn , genaamt 7 Secrect 'can Holland , binnen
keruine hunne ftadsmuurcn te beurt viel. Deerlyk zagt'er hier uit, 't ganfch
enfcha- ggbouw was 't onderile boven gekeert en in eenen puinhoop veran-

door dert. Geenen kleinen ramp leed door dezen Hag de Kloofter-kerk

,

veroor- en de daar by en ontrcnt llaande huizen en gebouwen, zoo aan gla-
zaakt.

iQx\^ daken a's fchoorfteenen , ja zommige vrouwties zagen met be-

drukte oogen aan den val en vernieling van 't belle haares huisraad,

en wel inzonderheid het porcelein daar die fexe in Holland zeer op
verzot en verllingert is , 't gecn door 't gedreun van boven neder
aan ftukken viel. Dog het was een groot geluk , dat dit onheil

gefchiedde net op den middag , wanneer de arbeidsluiden gemeen-
lyk na huis zyn om te fpyzigen, zoo dat niemand , dan de Commis

Q van der Smalhig alleen zyn leven liet. De oorzaak van dit droevig

zankvan ongeval wierd eenpaarig toegefchreven aan 't overzieden van een
die on- pot met oli , welke de voorn. Commis, die zig mede met kladfchil-
gevai. deren bemoeide, onvoorzigtiglyk op het vuur hadde gezet , waarin

de vlam lloeg en zoo voorts geraakte in eenig buspoeder, 't gceii

uit eenige vaten in 't doorroUen van daags te voorenlangs den vloer

was geftort , waar door alles in een moment des tyds m de lugt

vloog 5 door den vlam vcrnielt , of door den flag vermorzelt wierd.

Dc

(</) Uit het zelfde Quohicr blykt, dat het als toen was een tuin, toebehoorcndc

de crfgenamen van Pieter Paleftein; waarby op den kant fta;it aangctekcnr, es gcap-

proprieert tot het jimmunitie-buis van '/ Land. Waariiit men zoude befluitcn , dat het

zclve ontrent den jaare i<5zp, 1650 of 1651 isgcbouwt, want over laatere jaaren

ga?.r het Quohier niet.
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De grond is naderhand geeffent en zyn daarop eenige paarde - flallen

en koetshuizen geitelt.

H E T AM M U N I T I E - M A G A Z Y N.

Nu gaan wy voort tot 's Lands Anwiiinitie-Magazyn , \ welk ge-

vonden uerd op die haven , welke heden daar van nog den naam *^L;ind<

voert van de Annniinitie-ha'ocn-, gelegen in 't ooftelyk gedeelte van niik-m^-

denHage, tuirchen de Scheteldoeks- haven, of anders de Middel- gazju.

gragt genaamc, en het Armhuis, vallende ten weften in hct Spuy en

ten oollen in de Nieuwe-haven. Dit Arzenaal of Tuighuis is aldaar

gebouvvc in den jaare 15-98 by eenen Leonard Wontersz-, uielmaker,
,JiJI|*^"

volgens contraden by de Heeren Gecommitteerde Raden met: den
zelven aangegaan en gefloten op den 18 julii 1597, en 8 Julii 1^985
en heeft geen of weinig aanzien, zyndc laag van verdieping , maar
van een groote lengte (<>), ftrekkende van de eene haven tot de an-

dere. Die huis wierd eerft by de Staten van den voorn. Leonard Wicrd

Woutersz gehuurt, dog daarna in koop aangenomen , zoo als uit ^In^fl^'
de volgende regiftratie te zicn is: „ Den 5- December i6cx is by de ^thuurt.'

„ Gecommitteerde Raden eyntelyk overgekomen , verdragen ende '^^^'^ na

J, geaccordeert , met Leonard Woutersz. wielmaker van het gemee- {^^'^^Kf-

,5 ne Land , als dat hy in vryen eygendom aan het gemeene Land
5, overdragen en trani'porteren fal fekere nieuw getimmert buys , l^y

„ hem geftelt aen de nieuwe vaart aan de ooftzyde van de Spuye al-

„ hier in den Hage , volgende de conditien daer van te maken in-

3, gevolge van voorfpreeken dienthalven gedaen, mits dat hem daer

5, voor betaelt fal werden x6oo ponden, te betalen een derde part

3, gereet, het tweede derde part Mey naeflkomende, en het laatlle

5, derde part fes maenden daerna , boven alfulke lallen van renten

„ als die \an den Hage op de erve, daer op de voorfz huyfmge ge-

3, ftclt is, gehouden hebben; welke huyfmge volgende hct verzock

„ van zyne Excellentie geap'proprieert fal woiden tot des Gemeene
5, Lands Smitshuys, en fulcx de gieterye in 'cV^oorhout van den Ila-

,, ge (daer dezelve tot nog toe geweeft heeft ) daer van ontjedigt.

By dit huis zyn naderhand nog twee of drie andere van gelykc
Ssss 3 groote

(e) By de conditien en voorwaarden, begrepcn in \ Contraft van den 1 8 Julii

lyyy. was bedongen, „ dat de voorn. Leonard op zyn erve, gelegen iujjchen de

^, noord en zuytzyde van beyde de nieuive vaartcn by die van den Hage doenjchiettnaen

„ de ooftzyde van V Spoeye alhier in den Hage^ zoudedoen maken en ftellen een buys
,, langwefende ii6voetcnen wyd 24. rocden voeten, elkevoet gerckent tot 12.

„ duimcn j de onderfte verdieping hoog boven de leant uyt de vloer 12 voet met
,, ^ voet borftwecringe met eenen fteenen voet, dat hy nog op elk eyn-

,, de foudc doen maeken twee groote poortcn , zoo wyd , dat men met heele af-

,, fuyten met fyne wielen en aflcn daer uyt en in mag varcn, enz. En by 't Con-
,, traft van den 8 Julii 15*98, dat dezelve huyze zoude zyn lang i^i voeten, de
„ wyte en hoogte volgende den voorn. Contrade , en voorts rondomme in plaat-

„ ze van deelen , te doen metzelen de ondcrrte verdiepinge van andcrhalvc llecn dik
,, en de bovenfte van eenen fteen, en daercnboven een muur in 't midden van de^
„ zelvc huyzinge tot verityvinge, verniits de groote lengte. . . . ; en 00k tlveei

„ fteenen gevcls, enz.
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groote en geftalte gevoegt , en hebben inzonderheid gedient tot

berginge van aftuiten , fchoppen , fpaden en allerhande zoort van

houc en yzcr-werk tot den oorlog dienftig. Over weinige jaaren

zyn de laatit getimmerde by den Rade van Staten verkogt ; op wel-

ker grond zedert eenigc Burgers-woonhuizen zyn gezet , zoo dat 'er

tans nice dan het eerfte en oudtte huis aldaar gevonden werd.

Dcit 'er al in voorige tyden een gemeen Lands Ammunitie-huis m
vm)'reTi den Ilage gcweelt is, is klaar af te nemen uit een Relblutie van den
was'cr 2.1 Mci 15-77. waar by de Staten in den haggelykften tyd, wanneer

and^tr""
^^ Spaanl'chen wel eenigzints het Land w aren ingeweeken , maar

dog waar egter het zclve niet gcheel en al hadclen ontruimt > befloten , om
gcitaaii 's Lands llukken en ammunitie van hier in eene veiliger plaats te

onztk'c
doen overbrengen , „ authonferende ten dien einde die van Delfc ,

5j omme te mogen accomnioderen de pluatze
,
geweeft zynde cle

„ Sacrijlk van St. ^Jccbteu tot Delff^ omme aldaer in verzekertheid

„ te houden de gemcene Lands ftucken en munitien , en dat dezelve

„ tot dicn einde de )jere deure met d'yfere venfleren , Jiaende in den

,5 Ha^c aen den gemeene Lands hujfe , zullen mogen doen tranfporte-

„ ren binnen Delff en dezelfde daer toe te approprieren. Ofdit
nu gefchied dan of het daarby gebleven zy , vermits de gelukkige

voorrgang van 's Lands gemeene zaak , die kort daar op volgde

,

is ons onbekent , en wy vinden by den Heer van Bleiswyk , die een
naauwkeurige onderzoeker en aantekenaar is geweeft van zaaken

zyne ilad betreifende , nog onder het artikel van St. Aagte kloofter

nog in de befchryvinge van 's Lands Magazynen , van deze over-

brenginge geen het minfte gevi^ag. Waar dit gemeen LandsJiuis ,

daar de bovengemclde Refolutie van fpreekc , in den Hage geftaan

hebbe , is duiiter ; zoo giillnge plaatze verdient , zouden wy geloo-

ven, dat het op 't Buiten of Binnen-Hof is geweeft, om dat inoude
tyden aldaar bewaart wierden de Blyden , Evenhoogen en andere
diergelyke Oorlogs-inftrumenten , die de Graaven, als zy d'eene of
d'andere ftad , kafteel, of adelyk huis wilden beftormen en tot over-
gave dwingen , van daar lieten haalen , gelyk wy reets hiervoo-
ren (/) hebben verhaalt en beweezen.

XXV. HOOFT-
(/) 111 't vierde Hooftlluk , pa^. (Sj. en i6i,
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XXV. HOOFTSTUK.
Behelzende verfcheide byzonderheden en aanmerklngen zoo Hijiorifche ah

andere^ betrcfende de oiide-, adelyke en andere aanzienlyke hiiizen,

loermeld in de oiide Kaarte ^uan
'' sGrwoenhage-, zoo aIs Ijet nvas in den

,
ja^rre 1^70. en van eenige andere weinige daarin niet gevouden iver-

dende.

OUDE, ADELYKE en AANZIENLYKE HUIZEN.

Ewyl 'sGravenhage boven alle Hollandfche fteden te

roemen heeft op zyne aloude Adelyke huizen, die
in voorige tyden door de eeiTte en voornaamfte van
den Adel dezer Landen , en 00k door andere in

den ftaat verhevene Perzoonagien alhier in menigte
zyn gelligt , zoo hebben wy goed gedagt , als tot

een Hot van dit deel, alhier op tegeven eenige der-

lelve 5 welker naamen jegenwoordig nog bekent zyn, fchoon de
meeite, zoo niet alle, of door den tyd en ouderdom teenemaal zyn
vergaan , of door de herbouwinge zodanig van gedaante en geftalte

zyn verandert , dat zelfs tans naauwelyks de belendingen daarvan na
te fpeuren zyn. De langheid van tyd en de tullchenkomende toeval-

len , welke zommige zyn bejegent, hebben ons weinige kennilfe ag-

tergelaten om met zekerheid veel daar van te konnen zeggen ; en
demalven zullen wy ontrent de meefte ons moeten vergenoegen met
llegts de naamen te melden en aan te toonen waarze geftaan heb-
ben , en by andere kortelyk te voegen het weinige dat ons daar van
is ontmoec. Dog onze meeninge en is niet , door het ophaalen van
die oude gefligten te verminderen den glans van zoo veele voortref-

felyke gebouwen , waarmede heden ten dage ons 's Gravenhage pronkt,

en die waarlyk de oude zoo in cierlyke bouwwyzeals in pragt enaan-
zien verre overtreffen, maar om dat, zoo wy ons hier in lieten, wy
geen begin nog einde zouden weten te ftellen, en zomtyds met de
eene te veel , andere te weinig te pryzen, veel ligt meer ondank dan
dank zouden behaalen. Om welke zwarigheden te myden , hebben
wy ons bepaalt binnen de lyft der Adelyke huizen, welke Jonker
Mathys van der Houve ons in zyne Handveft-Chronyk ( a ) verfchaft,

getrokken uit de kaart van den jaare 1570 ^ en welke huizen hy zegt

in zynen tyd al voor meer dan hondert jaaren in dsn Hage gebounvt te

zyn ge-jveejt { b).

Het eerlle , dat de evengcmelde Schryver , na het noemen van 't

Keizcrs-Hofi Stadhouders-IJof tn Stadbiiis { van welk laatile wy hier-

vooren te zyner plaatze hebben gci'proken ) op zyne lyit ftelt, is 't

Huis van Hertog Erich van Bri/nsivyk , flaande op de Kneuter-

dyk of Tournoivck , te vinden op de kaart N^. 46. Of deze PIccr

. de
(a) Pag. 138 en 159.

(h ) Dczc woorden zyn te vinden by S. van Lccuwcn, E it. IlluJIr.pag i:S8.

'tHuis
van den
Hertog
van
Brrmt'
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Wan- dc eerfle fligter daar van zy geweell , konnen wy niet zeggen , ma^r

bekem ^^^'' dat hct zelve huis al voor den jaare 1557- met den naam van

't huis van Bninswjk bekenc was , nadien de Staten van Holland by

Relblutie van den 14 en ly Julii des gemelden jaars hebbende ver-

klaart, „ dat de huizen van Heereai, daar Calleleinen en Concher-

„ gien woonen , binnen de Steden en den Ilage , die geen huur ge-

„ ven, vry zuUen vvezen voor den jaare 15- 5 7 en voortaan van den

3, thienden penning , aldaar tot voorbeelden aanwyzen , /// den Hage
'/ huh van Waffemiar , Arenherge en 'van den Hertoge van BrnnsivyL

Ook had het fleegje , loopende ten zuiden van dit huis al in den jaa-

re 1566 bekomen den naam van Hertog Erkh-firaatie. Wanneer in

den jaare 1585- de voorn. Hertog dezer werreld was overleden , na-

laatende zynen boedel met veele fchulden beladen , en dat onzeker

was vvic tat de nalatenfchap meeft bcvoegt en gerechtigt was , zoo

fchreef Hertog Junius van Brunsivyk , Lunenburg , &c. daar over

aan de Staten van Holland , by brieve gedagtekent uit Heynnix-lhd

den 10 Junii 1585- „ verzoekende en begeerende , dat de Staten

5, \ oornoemt in aenzieninge van hct overlyden van He^toch Erich

„ van Brunsivyk en zynen zoon Willem van Brunjiuyk. , Markgraaf

3, tot Exmond , Heere tot Liesveld en W oerden de hand daar aan

„ willen houden en bezorgen, dat niemand, wie hy zy , hem ver-

„ vordere aan te nemen de pofTelTie van Liesvelt , Woerden en de

3, huizinge in den Hage ^ en 't gunt den voorn. Hertog Erich toebe-

3, hoort heeft , inaar dat dezelve goederen alles ten behoeve van de

35 erfgenaamen, die hen in toekomende tyden daar voor aangeven

3, mogen, zyne Furftelyke Genade en de gemeene crediteuren ten

. 3, belten by raalkanderen en ten goeden blyven en gehouden mogen
5, werden , tot dat men zien zoude , hoe en wie hen erfs naert ofte

„ als haredem zal willen voorllellen , ofte wie na zyne Furftelyke

3, (jenade onder de andere gemeene Crediteuren het belle regt te

33 hebben ofte de naefte daer aen te zyn , zal konnen bewyzen.
Hier op wierden alle de goederen , onder Holland gelegen en den
gemelden Hertog toebehoort hebbende , by Refolutie van Gecom-
mitteerde Raden van den 7 Augufti daaraanvolgcnde , ten einde

voorfz. in fequeltratie en onder het opzigt en beleid van haar Ed.

Groot Mog. genomen. Over deze goederen vielen daar na tulfchen

de fchuldeillchers en den voorn. Hertog Junius meenigc geichillen.

Ondertuifchen lieten de Gecommitteerde Raden, onder welker be-

zorginge het meergemelde huis in den jaare 15-94 nog ftond , het

zelve repareren; en, „ om meerder fchade teverhoeden, confen-

3, teerden zy , ten verzoeke van Mr. Erich Dimmer , dat uit de

,3 zuivere inkomften van de goederen van de heerlykheden van

;, Woerden ter fomme van 400. guldens , tot behoef van de voorfz

35 reparatien en betalinge van de verpondinge van de voorn. huizin-

3, ge over den jegenwoorchgen jaare by den Ontfanger Calfiopyn uit-

Heeft 35 gereikt en verflrekt zouden werden onder behoorlyke recepiiTe

nader- „ van den voom. Dimmer. In dientuilchen-tyd wierd dit huis ge-
hand ge-

bfuji^j joj ggj^ Logcment voor Afgczanten aan den Staat , en andere

een Lo- hoogc aanzieneljke perzonagien ; M-aarin ook de Hertog van Hol-
gement. flein , broeder van den Koning van Denemarken , wannccr hy in den

jaare
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jaare 1601 herwaarts quam , volgens begeerte van zyne Excellentie

Prins Maurits v^ierdc geacconimodeert , zynde van te vooren claarinne

00k gehgcert en geaccomnwdcert ge-sM;e/i de Ambaffadeurs van den ge-

melden Koniiig. Maar vermits terzelver iyd de Grave -van Hoben/00,

Heei'e van Langenbefgb , Lieutenant - Generaal van dezen Staat het

zelve huis bezat ; 200 ordonneerden de Heeren Gecoramitteerde

Kaden by Refolutie van den ii Augufti 1601 aan den zelven te

„ fchryven , dat fyne Genade voor goed aanfien wilde , dat des

„ voorfz. Konings van Denemarken broader in de voorfz. Jiuizinge

>. gelogeert, geaccommodeert en getradeerc mag werden, als 't be-

„ hoort.

Dit huis zoude volgens aantekeninge van Math, van der Houve in

den jaare 1635:. toebehoort hebben de erfgenaamen van den Raads-

heer Erich Dimmer ( c
)

, zynde ongetvvyftelt dezelve , die hier bo-

ven allecn met Meelkr wcrd getitelt. Hy fchynt Agent of Raad te

zyn geweelt vao Grave Karel van Egmand (ri'), zoo als af te nemen
is uit een Refolutie van haar Ed. Groot Mog , „ waar by den Procu-

reur-Generaal gelaft werd den Refident van de Repubiiek van Ve-
netie aan te zeggen > dat of wel in andere Landen geene Refiden-

ten of Agenten toegelaten werden exercitie van Religien, als des

Lands Religien, in elk Land gemeen zynde, men hem nogtans

toelaet voor zynen Perfoon en huisgezin alleen de exercitie van de
Roomfche religie te mogen in zyn huis met befloten deuren doen
plegen, zonder yemanden anders daer toe te admitteren, acces of

» toegang te geven &c. En vooi'ts het zelve van gelyken te doen ten

„ huize van Mr. Erik Dimmer , zoo veel den Grave Karel van Eg-
„ mond de voorfz exercitie plcegt. Het voorfz huis was in zynen tyd

een zeer groot en voortreffelyk gebouw, en is in 't midden dervoor-
gaande eeuvv ("zoo ons uit de quohieren is gebleken) in tween ge-

Icheiden , waar van het eene gedeelte in laater tyd by koop is aange=

komen den Heere Hwiift , Heer van Buttings , &c. die het zelve lan-

ge jaaren heeft bezeten. Na deszelfs dood is het by zyne erfgenamen
"weder verkogt aan den Heer Chirardits deChancourt, die het huis

tans merkelyk doed veranderen en van agteren vergrooten- Het an-

der of tweede gedeelte heeft toebehoort den Heer Hceiijt , Heer van
Oyen-) wiens erfgenamen het tans nog bewoonen.
Het tweede adelyk huis ,

gelegen op den oolt-hoek van de Kneu-
terdyk, voorheen zynen uit en opgang hebbende op de Vyverberg ,

uitwyzens de kaart N". 47. is dat van den Graave van Egmondy al in

de twilt-tyden van Hoeks en Kabeljaauws vermaard. In den jaare

1479 was daar van bezitter Heere Jan Heere van Egniond , een he-

vige voorftander der Kabeljaauw s-gezinde. Deze had met hulp van
Heere Jan en Philips van U^ajfenaar en andere hunne twiflgenoten

het Hof met gewelt ingenomen en van daar weggevoert des Stad-

Tttc hou-

(f ) Op 't jaar 1 5^69. vind men al vermeld Mr. Jan Dimmer, Raed van den Her-
tog van Brunsivyk, i,i den Hagc, &c.

{d) Dat hy 00k daarna Raad is gewecft van zyne Excellentie Maurits^ Prince
van Oranje, blykc onder anderen ui: een Refolutie van Holland Van den ri Sep-
tember 16 1

J".

»

>j

In 1(527.'

behi)or-

dehet
aande
erfgena-

men vatt

den

Raeds-
heer

Erich

Dimmtn

Isze-

dert in

tween
verdeelt.

Wie
tans daar

van be-

zitters

zvn.

'tHuis
van den
Graave
van Es-
mond.



'•K^:

720 1] i: S C II K Y V I N G

Nader-
hand be-

kcnt

met dcu
naani

van 't

huis van

UenHecr
van ^1/.

lers.

By wien
tans be-

actcii

wfrd.

tHuis
van den
^bt van

houders, Hcere fFolfert van der Veere ^ klcinodien , juweelen en an-

dere koilelyke goederen. Dcze zaake ter ooren van den Stadhouder
gebragt zynde , en daar over groorelyks vergramt, vergaderde Jiy in

der yl eenig volk byeen en trok daar mede in allerfpoed na den Ha-
ge. De onverwagie tydinge \ an zyne aannadcring bcving de Heeren
van Egmond en Waflcnaar, nog over maaltyd zittende, met zutken

fchrik en verbaailheid , dat zy plotzclyk van tatel vioden en voorts

met eenen den Hage uit , alzoo wyzelyk ontduikende lict nakende
gevaar. Waarop de Stadhouder met al zyn volk des anderen daags

in den Hage komende, zyn verblyf op 't Hof nam, en de Hcer 'van

Montfoort in V huis van Egmond, daar by zynen iviinpel tcr venjler

uit liet ivaaien (e). Hoe lang dit huis aan het doorlugtig en aloud

gcllagt der Graaven van Egmond is gebleven , is by ons onzeker. In

"t quohier van de verpondinge, gemaakt in den jaare 16x7 llaat het

te bock op den naam van den Heer van J^illers (j). Naderhand is

het bezeeten by zynen zoon , den hoog-gebooren Heere Philips de

Zoete de Lake van Fillers , Heere van Zeventer 1 zedert den jaare

1674 befchreven in de Ridderfchap en Edelen van Holland , en in

1680 wegens Jiet zelve Collegie gecommitteert in den Raad van Staa-

te. Dit huis was in voorige tyden een der opzigtiglte huizen in den

Hage , en had de gedaante van een Hot of kaitecl , met verfcheide

toorenties en fchietgaten tot een wakkeren tegenweer voorzien -, \jq\-

ke oudegellalte het nog lange jaaren voor 't meelle gedee'te heeft be-

houden J tot dat het zelve in den jaare 1710 by koop aangekoinen is

]on^heer fVillem Lodeuyk, Baron van JVafcnaar , Heer van Rui-

ven » &c. in zyn leven Bailliu en Schout van den Hage , die het

voorfz hu's voor 't grootfte gedecite, en daarna zyne weduwe, Vroii-

we Maria-Conielia Aa)'l]en van Hogerbeide, &c. by wclke hec tans

nog bewoont ward > verders na de hedendaagfche bouvvwyze heb-

ben laaten opyieren.

Naaft het huis van Brunswyk , hier vooren befchreven , flond ten

noorden het huis van den Abt van Egmond , voor zoo verre men uit

de meergemelde kaart onder N'> 5-0. kan afnemen , 't geen cok over-

ecnkomt met de aanwyzinge van Math, van der Houve, die het zel-

ve mede plaatlt neffens ivy/en den Heer Advocaat Dimmer > liier boven
vermelt {g ). Of dit huis by een der Abten ^an Egmont op eige kof-

tcn

{e) Die begccrig is , dezen opftand omftandigcr te lezcn, kan daar op naflaan

Goudhocven, pag. fi8 en fig oFHecmskerk, Bat. Ark. fag. 134 , 155 en 2j(S

van den vyfclen diuk.

(/) Dezc Heer was in den jaare i f S8. Ovcrftc van een Compagnie Ruiters ten

dienfte dezer Landc. Zic Bylagc K. K.

{g) Schoon Math, van der Hocve dezen Dimmer hier a'leen den titel van Ad-
vocaat geeft, zoo onderllellen wy cgter, dat hy dezelve is, aan uicn hy even te

vooren den cernaam van R^adsheer heeft tocgcfchrevcn, met wclkc luiiftc quali-

tcit de voorn. Dimmer ook op 't Quohier van de \'crpondinge os-er den jaare

1627 tebock ftaat. In if86 was voor den Hove van Holland a!s Advocaat ver-

maard Mr. Dirk Dimmer, van wien men de volgende Rclbluiie op 't g:melde
jaar den 14 Junii gercgiftrecrt vind. „ Alibo de Staten vcrftacn hebben , dat

5, Mr. Dirk Dimmer, Advocaat van den Hove van Holland, na Utrecht gereyll

was, om de voorfz. gevangcn, als Advocaet te dienen , zyn gecommitteert

jidriaen

}>
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ten en tot eigen gebruik. is getimmert , dan of het de Abdye toebe- Waar

Jioorde, en zulks alleen diende voor den Abt in der tyd , als hy in v^o^-

den Hage zyn verblyf Jiieid , is teenemaal duifter. Tans is het
jjq„<j.

voorfz. huis niet meer in wezen , zynde in den \ oorleden jaare afge-

broken en op deszelfs grond gebouwt de ftallingen en koetshuizen van

de Vrouw van Ruiven en van den Heer van Voshoi.

Aan dezelve zyde van de Kneuterdyk op den zuidhoek van het 't Hufs

Heulltraatie was in den jaare 1^70 ( N°- 6+^ bekent het huis, al
1^"qI\[

voorheen geltigt by Mr. yirefii Cobe/> Rentmeelter-Generaal van de ganger

Scaten of zoo men nuzegt, Ontfanger Generaal van Holland. Hy Cier.e-

wierd tot dat ampt gevorderi den 11. Februarii if4.6. in plaatze van
J^oiiand.

wylen Frank van der hoiive. Deze Jert of u<Ier/it Coebel, v/as in

zynen tyd een man van groot vermogen en aanzien in den Staat. Hy
Iherf in April 1568, De ongelukkige tyden en verwarringe in den
Lande hadden hem niet toegelaaten , om 's Lands penningen te kon-

nen invordercn met die vaardigheid als wel anders de nood van den

Staat en zyn ampt hadde vcreifcht ; Zulks dat zyne weduwe na z}^
overlyden haar genoodzaakt vond by een fmeekichrift aan de Heeren

Staten te verzoeken twee poinften: „ Eerll, dat de Statenex abun-

,) danti haer zouden authoriferen , omme yemand te committercn ,

„ omme te ontfangen en executeren de reftanten van de fchulden van

» 't gemeene Landt, gevallen in het leven van wylen haren man ;

,i Ten tweeden,dat haer dach geprefigeert mag \verden,om te doen

„ rekeninge van haer mans wegen ; op weike Requefte de Scaten de-

}, Hbererende, hebben den ix Mey i5'68. eerft en alvoorens gerefol-

„ veert, dat men de voorfz weduwe fal ordonneren, in het CoJlegie

„ van de voorfz Staten te feynden de fleutelen die in haer hiiys zyn van

„ de kanier ter Predikaren , daer de Staten Secreten ,Rekeningen , Frivi'

„ legien en andere munimentcn /eggen -, Waer toe zyn gecommitteerC

„ die van Deltf en Leiden ; en voorts al eer men diiponeren fal op

„ haere requelte is geleyt , dat zy exhiberen en by haerc requefte

,, voegen fal executorie , uir kragte van dcwelke haer man hoogl.

„ ged. geprocedeert heeft. Eindelyk wierd den 31. Maart 1576 by

„ de Staten gerefolveert en belloten, dat alie de meubile goederen,

,} gcKomen van Mr. Artnt Cochel ^ wylen Ontfanger Generaal , zoo

,> binnen de ftad Delf als in den Hage , ten huyze van den zelven

„ Coebel bcvonden , eerlldaechs fullen werden verkocht ten meelkn

» proftyte van den Lande , by de Staten gecommitteert ter Finantie >

,« en van gelyken 't buys binnen den Hage •> mitsgaders alle andere im-

„ meubele goederen , als Heerlykheid en Landen , van den zelven

)i Coebel mede gekomen, ende dit al in minderinge van den achter-

n wefen van 't gemeene Landt aen den felven Ontfanger > en 't gunt

„ dezelve by flote van rekeninge fchuldich gebleven mach zyn. Niet

te min vind men dit huis op 't Quohier van de Verpondinge over den

Tttt X jaare

„ Adriaen Joppen^ Mr. Pieter van der Mcer en Jacob J00ften , om van den Radc

J, Provintiaal te verftaan, of zulks by confent van den Hove wai gefchicdt ,
en

}, te verzoeken op de revocatie van den zelven terftond ordre te willen llellcn,

5S 't welk gedaan is door zekerc citatie op 't vcrfock van den Procurcur-Gcncraai

J, tegens hem gcdecernecrt.
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jaarc 16x7 nog iiaan op den naam van de erfgenamen van den voora.

u4rent Cobcl. Dit huis was in dien tyd een van de pragtiglle en grootflc

gebouwen in den Ilage, en in den jaare 1630 daar van eigenaar Jonk-

iieer ylciiit de Grant , gezcgt Coebcl ; werdende het eene gedeelte

toen bcwoont by Jonkvrouwe Johanna-Maria Doublet , weduwe van

den Trelorier de Pottere , lot de mondige dagcn van den zelven de

Grant. In laater tyd is dit huis, 't zy in t gehecl of tendeele ('tgeen

ons onbekent is) ten gronde toe afaebroken, en daar op by den Ede-

len geltrcngen Heer en Mr. Johau Munter, in zynleven Raad ordi-

naris in den Hove van Holland , een zcer aanzicnelyk huis gebouwt,

't geen tans nog bezetcn Mxrd by zyne dogfer, Vrouwe Margareta-

Ceciiia Munter , Vrouw van Raephorll , Doiiarierc wylen zyne Ex-

cclleniie den Graave van Coddogam.
Op den noordhoek van \ evengemelde ftraatje zag men in den ge-

mcklcn jaare 1570 het huis van den Heer van Oo/terivykt te vinden

op de kaart N". s^- ^ an dit huis is ons niets byzonders voorgekomen>

en derhah en zullen wy daar van alleen aantekenen , dat het zelve in dtn
jaare 1 617 op 't Quohier van de verpondinge te boekftond op den naam

van Jonk heer G^^«/-fl'^v/// Randtrode van der ^a ^Hcere van Sevender,

in den jaare 1630 Bailliu en Dykgraaf van Delfiand. In 1701 is daar

van eigenaar geworden de HoogEdele geboren lleere Jacob vanPVaf-

fenaar, Heere van \\ aflTenaar, Ubdam,enz, dog nu over weinige jaa-

rcn by de nieuwe timmeragie , v/aar van wy zoo aanftonds zullen

mclden , omver geworpen en den grond gelyk gemaakt.

Naart daar aan ten noorden was gelegen het huis in den jaare ifjo*

bekent met den naam van 't huis van Mi". Cornelis Suis , Heer van

Ryswyk , Prefident van den Hove van Holland , uitwyzens op de
meergemclde kaart No. 5-1.

-,
welk huis ook in zommige adens be-

fchrevcn word als gcitaan hebbende in 't Noorteinde, ongetwyffelt

cm dat Jiet zelve met zyne belendingen tot daar toe ftrekte, Deze
Heer was in zyncn tyd een man van grooten hedryve, en door Kei-
zer Karel en Philips den tweeden in verfcheide wigtige zaaken ge-

bruikt. De eerlle verhiefhem den 4. Julii 1543 van extraordinaris

tot ordinaris Raad in den Hove van Holland , in plaatze van Jonkheer
Joan van Duvcnvoorde , Ridder , Heere van Warmondt ; en de
laatltgemelde by brieve gedagcekent te Gent den 9. Augufti 1 5-59 , tot

Prelident van Holland , na 't overlyden van Heer Gerrit van Af]en-
deljt , Ridder, cnz. Hy was de Roomfch-Katholyke religie zoo hef-

tig toegcdaan > dat hy diesaangaande in 't begin der troubel-jaaren nu
en dan ecnig aanltoot moell ondergaan , en menigerlei redenen met
geduld opeeten. Want het was deze Raads-Hooftman, van wien
men in den jaare 1566 , ten tyde van de bekende beeld - ftorming j
arbeidsluidcn en ook loon afvorderde om de bceldcn , altaaren en an-
dere diergelyke kerk - cieraaden in dc St. Jacobs kerk alhier te ver-
breeken , zoo als wy hier voorcn breeder hebben verhaalt. Hy moeft
ook nog in 't zelve jaar met goede oogen aanzien , „ dat veele Delf-

fche Schutters in vol harnas , ten minrten met we! twintig wa-
gens in den Hage quamen , zig doende voeren recht voor 't huis
van den gemelden Prelident, alwaar de wagens, daar de Schutters
op blcven zittcn , cirkcls-wyze of in een ronde kring wierden ge-

fteit.

>»

»

»
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5, fleltj zulks de Predikant Feter Gabriel m 't midden van deze ge-

„ wapende heir wagens, als in een voor hem afgefneden en wel bc-

5, zet retrenchement veilig quam te Haan , met een groote mesnigte

35 van toehoorders nevens hem , van alle kanten door geharnalle

5} Delvenaaren omcingelt en bel'chut. In dezer voegen vvierd gezon-

3j gen en gcpredikt , en dat genoegzaam ten aanhooren van den Pre-

5, lident voorli, die de Predikanten onlangs met zwaare dreigemen-
„ ten had zoeken te vertfagen, en nu, in zyn huis zynde, dit werk,
„ voor zyne deur en met zyne eige oogen, zomwylen door een
,5 glas-venlter (men oordeele, hoe hy gthumeurt was) aanfchouw-
„ de. Hy was in een groot aanzien by Vrouwe Maria , Gouver-
nante der Nederlanden , na welker wenken en welbehagen hy de
meelle zaakcn hier teLande,zoo veel in hem vi^asjtragte te zvvaaien.
Zyne volftandige aanklevinge aan het Spaanlche Ilof , deed hem in
het troubel-jaar i^yx met de meelle Raden den vlugt na Utrecht ne-
men, daa;hy, volgens het verhaal van Goudhoeven , tot na de Pa-
cificatie van Gent Ao. 1576 bleef. Hierom wierd hy niet alleen van
den dienll verlaaten , maar zyne Pxcellentie, Prins Willem de eerfle,
belloot om zyn en eenige andere huizen der gevlugten te doen om-
ver halen en afbreken , en had ten dien einde in den jaare 1573 reeds
commiirie verieent op Mr. Dirk van Bronkborji , Raad ordinaris in

den Hove.

: 'Om dit voor te komen befloten de Regeerders en Suppooflen van
den Hove en Burgers van den Hage aan den Hove Provintiaal de
volgende Remonlli-artie over te geven , met ernliige bede, dat de
Heercn Raden door hunne tuITchen-fprake by zyne h'xcellentie wil-

den te wege te brengcn , dat de reets gegeven CommilTie niet ter

uitvoeringe mogte vserden geftelt , in aanmerkinge , dat door 't af-

breken d«r zelve huizen , niet alleen den Hage zeer ontciert , maar
00k den goede en welmeenende ingezetenen , en wel inzonderheid
de Godiliuizen merkelyke i'chaJe en nadeel toegebragt zoude wer-
den.

Stond
zeer

wel te

Hoot by

Vrouwe
Maria.
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in i)7i
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horjl.om

deszelts

bui$

oniver
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Remon-
ilraniie

byde
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Itraat en
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pooften
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daar le-

genovcr"

gegeveiu

MIDDELEN en REMO NSTR AN TIE, daai'

by de Suj?pooJie?i "van den Ho've en de Burgemeejieren^

Schepenen en Gerecbte , rnidsgaders de gemeene bur-

geren en ingeyetenen van ckn Hage verroonen willen,

dat de commKIie geexpedieert by zyne Excellentie op
mynen Heere en Mr. D/>4 i^an Bronkhorfl , Raad
ordinaris van den zclven Hove, beroerende de demo-
litie van de huizen in de Commiffie gementioneert,

niet en behoore ged'ffedtueert te worden.

-'>br

AAN DEN HOVE VAN HOLLAND.

„ Eerfl, dat den Hage es een open plaetze, daer een ygelyk vry

5> uyt en ingank mag hebben, foe wel by nagte als by dage, welke
Tttt 3 „ plaat-
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», plaatze by de Con. Majt. gehouden engefchrevenword te wefen fyn

„ Paleysen L'uys , en es I'ulcx altyc gehouden en gereputeert geweeft

„ pro loco infignij daer altyd fulcx 't Hof Provinciaal van HoUant ge-

„ houden es gevveell.

5, Ende hoewel 't welk ook in voorleeden jaeren gex^'eefl es de

5, refidentie en woonplaetfe van de Graaven van HoUant, daer ook

5, eenige Graaven liaere fepulturen hebben, dat men londer merke-

5, lyke feer nootl'aekelyke oorfaeke defelve plaetfe nyet en behoort

5, te deformeeren , ofte in 't geheel ofte ten deele te ruyneren.

„ Sonderlinge hier toe reguardt genomen, dat by eenige demoli-

5, tie of mine nog de gemeene zaeken , nog fyne Excellencie, ofte

55 ook eenige omleggende fteden in eeniger manieren geprouffiteert

5, ofte gevordert fouden mogen zyn •, als gelegen fynde een myle van

55 de naefte fteden daer by of ontrent gelegen.

5, Soe hebben nogtans de voorfz Remonlh-anten verflaen 5 dat by

5, zyne hxcellentie CommifTie verleent foude zyn, daer by de voorlz

55 Mr. Dirk van Bronchorft foude willen procederen , tot ruine en

55 ruyneringe van zekere van de grootfte en principaalfle huyfen ee-

55 nige abfenten toebehoorende.

't "Welk 5 indien alfulcks geefFedueert en volbragt foude werden

,

55 gefchapen ware veele en diverfche inconvenienten daer vuyt te

55 reyfen.

55 Eeril en principalyk , dat vyanden van fyne Excellentie de

5, voorfz. plaetfe en vlecke van den Hage fouden mogen invaderen

,

„ het zy by nagte ofte by dage5 en deur inltigatie van de perfoo*

„ nen , by de voorfz. demolitie befchadigt zynde , den brandt daer-

55 in fteeken en dezelve geheel deftrueeren.

,5 Ten tvvecden , dat in defen fonderlinge te letten ftaat , dat by
n defelve particuliere demolitie nyet verftaen nogte bevonden mag
„ werden yemant geprouffiteert , nogte 00c den voorfz. abfenten

„ perfooncn onderlinge geincommodeert ofte befchadigt te zyn, al-

), foo fyluyden in toekomende tyden van haere fchaden grootelyken

)) gerecompenfeert fouden mogen werden.

55 Ten derden , dat indien de voorfz. huyfen ter demolitie gedef-

3, tineert mogen blyven flaen , dat defelve fullen mogen dienen tot

„ logys van 't Guarnifoen van fynder Excellentie , ofte ook gegeven
,1 worden tot recompenfe van den geenen die in dienft van fynder
„ Excellentie door den oorloge van Jiaerluyder huys by den brandc
)) ofce anderzints befchadigt iyn ofte geemployeert werden tot ha-
„ bitatie van arme defolate menfchen

5, Tot defen ftaet mede te attenderen en confidereren , dat die
,> Suppoollen van den Hove en de principaellle burgeren van den
}) Hage ter oorfake van haer huyfen aldaer ftaende hebben moeten
,5 opbrengen al fulke contributien en ommeflagen , als fy op geftelt

„ fyn geweeft , en ook 't geheele jaer aliiier de foldaeten in groo-
„ ten getale hebben moeten onderhouden en logeren.

5, Dat ook mede door de particuliere demolitie de naeft byftaande
„ huyfen van degoetwilligen en prefenten daer door grootclycx ont-
„ vryt, veragtert, gedeformeert en ook eensdeels mede geruyneert
» fouden worden.

,

j3 Dat
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„ Dat mede indien de voorfz. vlecke van den Hage vuyt oorfaeke

), en vvedcrwraeke als vooren in 't gehecl verbrant of gedeftrueert

„ wordcn, dat in zulken gevalle nyet alleen veel fchamele arme
,, menfchcn, als Galthuyfen, Weeshuyfen, oude Mannen en Vrou-
,, wen huyfen, met verlcheyde aclmoefen gedotecrt , maer 00k de
„ andere fchamele gemeente , vvefende in grooten gecale , te niece

„ gebragt zouden worden.

35 Allc weike redenen , middelen ende motyven de Remonflran-

„ ten verlioopen, dat fyne Excellentie moveren fallen , omme voor

„ foo veele die demolitie van de voorfz huyfen aengaet, de voorfz.

„ Commiine te rcvoceren , ofte ten minllen voor als nog te houden
„ in fufpcns , omme voorder daar up te delibereren na behoorcn.

„ Verfoekende daeromme dat U Mogcnde Heeren believen wil-

5, Icn tot gemeen vvelvaart van de Remonlb-anten defe Remonftrantie

„ fyne Excellentie voor te houden en yemant vuytten Raide te com-
>, mitteren, ten eynde de voorfz. demolitie belet ofte afgedaen mag
„ werden, ofte ten minllen gefurcheert tot dat fyne Excellentie hier

), van ten vollen geinformeert ende onderrecht fal wefen.

Hier op dede zyne Prinfelyke Hoogheid het volgende antwoord
aan de Heeren Raden van den Hove van Holland afvaerdigen.

DIE PRINCE VAN ORANGIE &c.

„ Edek, f^^yfii Hooggekerck , Licve, Byjundere.

„ T> YU-L. brieven op voorgyfteren aen ons gefchreven, mitsgadcrs

35 Xjde Remonftrantie van deLdelen enSuppooften van d^nHoveen
3, MagiUraat van den Hage daer bygevoegt,hebben wy gefien defwa-
3, righeden by U-L. gemoveert aengaende de afbrekinge van eenige

huyfen ftaande in den Hage voorfz, en namentlyk die huyfen vande
Heeren van Oiftcrwyk en den Prefident , waer toe wy CommilTie en
bevel gcgeven hebbenMr. D'ledericken van Bronkhorjt ^V-h. mede-
broedere , welken aangemerkt en de redenen van defelve uwe
Milllve mette Remonftrantie voorfz gepondcreert hebbende , en
wy begerende altyt naer onfen vuyterite vermogen 't welvaeren
des Vaderlants te vorderen , en alle inconvenienten , foe veele

mogelyk wordt te verhoeden , fyn te vreden , dat noch ter tyt de
afbrekinge van de huyfen voornt. ceiTeren , en in furcheantie ge-

houden werde ter tyd en wylen dat nader op de faeke gelet zyn-
de , anders daerinne by ons geordonneert lal worden. Ende fal

defete dien eynde den voorfz Bruuckhorft dienen omme fyneCom-
miflle aengaende de voorfz afbrcekinge in furcheantie te houden.

Edek^ TFyfe-y Hooggelcerde^ Lieve, Byfundere^

Onfe Heere Godc fy met U. Gefchreven tot Dordrecht op ten

30. dag Julii anno 1573.

Onder ftondt , U-Lieder goede Vrundt

,

GUILLAUME DE NASSAU.
Lager ftond

,

N. B R U N Y C K.

Onder-

5J

33

3»

33

35

35

33

S3

35

33

33

33

53

•))
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Ondertunchen Jaield Mr. Cornells Si/ys zig t'eenemaal aan de zyde

van Spanje, en wierd daarom in den jaare 1575- van 's Konings zyde

als Gemagtigden ( /.' ) met en nevens Ferdinand van Lanoy , Graaf

van Koche ; de Heer Raffingem , Stedevoogd van KyfTel , Douay en
Orchies; Arnoiit Sashout ^ Kancelier van Gelderland, en Doftor El-

bertiis Leoniniis op de Vredehandelinge tot Breda gezonden , zoo als

uit de volgende Regillratie te zien is.

Den 4. Febmara is7S'

„ Syne Excellentie in de Vergaderinge der Staten gekomen zyn-

a, de Jiiet den Grave van Culcnhurg , heeft hen vertoont zekere

35 miffive van wegen de Commandeur Don Lonis overgezonden

,

5j daar by genomineert fyn vier perlbonen , om met de Gedepu-

35 teerden van de Staten in communicatie te treden op \ ftulc van de

3, Pacilicatie en Vredehandel , daer af 't inliouden hierna volgt ; en

,5 voort vermaant , te willen adviferen en letten op de nominatie van

55 de perfoonen , omme van deze zyde op de voornoemde communi-

3, catie te komen, al 't vvelk met den eerflen gevordert foude moe-

33 ten werden tegens den 15. defer maend, om voor den fclven dag

35 daer toe palpoort te verkrygen.

„ Welke voorn. miiTive gelchreven is by Doftor Elbertiis Leoni-

55 niis aen fyne Excellentie, en daerby ^ertoont, dat van wegen fyne

3, Majefteit gecommitteert waren de Heere van Raffingem^ Gouver-

,5 neur van Ryflel, Donay en Orchies; Come/is Suys, Ileere van

33 Ryswyk, Arnoult Sasbout , Canceller vn Gelderland en dczelveZi"-

„ oninuSy om den 15- defer maend Februarii hen van lyne Majelleits

35 wegen te vinden tufl'chen Breda en St. Geertruidenberge, op de

3, communicatie van den pays en vredehandel , verfoekende dat fy-

35 ne Excellentie brieven van paspoorten voor defclve Gecommitteer-

„ de perfoonen zoude willen overfchicken , inz.

Tragt Deze vrede - handeling vrugteloos zynde afgeloopen , tragte hy in

naweder <icn jaare 1 577 zig weder te begeven onder de gehoorzaamheid van

onderde de Staten en fyne Princelyke Excellentie, en fchreef ten dien einde
gehoor- ecnen brief , waar by hy aanbood den eed van getrouwigheid te
zaamheit j^gj^

^ ^^ Qp .^g]]^ fchryven de Eeeren Staten verklaarden, dat

Statente 53 omme de confequentie van der faeke , ende overmids den tyd is

begeven „ uytwaerts gaende , dezelve 1 leer van Ryswyk gehouden fal zyn te

55 compareren , en den eedt van gctrouwigheid te doen als alle ande-

Sterft in 3' ^^^* Maar dewyl daar by aangetekent Itaat, h naer verandert ,

1580. zoo kanmen met geen zekerheid zeggen , wat hier op gevolgt zy , hoe-
aihiurin v^el Goudhoeven zegt, dat hy in den Ilage den zp. September ijrSo,

gg"^^" oud 66 jaaren, zoude zyn gcllorven.

By wicu Van dit huis is daarna in 1630 of daar ontrent eii;enaar geworden
dithuis de Heer en Mr. Jacob Cats , ter zelver tyd Raad en Penfionaris der
aedert

^f^.^^j Dordrcgt , die \ zelve in den iaarc 1633 weder verkogt aan den
Heer van Mcernbout , van wien Jict in 165J, gekomen is aan den
hoog lidclen gebooren Heer yacob Baron iHin Waffenaar , Heere

van
(i&) Hoofd 5 NederU Hijlorie , 10. buek^ pag. 41 1.

bezcten

is.





J
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van Obdam , &c. 's Lands Admiraal. Eindelyk heeft dit huis nu
over weinige jaartn het zelve lot van zynen nabuur moeten ondergaan,

zynde insgelyks door den jegenvvoorcligen Graave van JVajJenaar^

Heer c^// Obdam^twi. omver geworpenj en op heide diegronden ge-

zet een zeer pragtig en byna koninglyk gebouw, waar van in ganlch

Holland geen wederga gevonden werd, v/eshalven wy 't zclve waar-

dig geagc hebben alhier in prent te vertoonen.

Naall het even beichreven huis aan de noordzyde van ""t Voorhout
of Kneuterdyk ( No. 49. ) Itond voorheen de huizinge van het aloud

adehk gcllagt der Baronnen van TVajJenaar, in der tyd Burggraaven
van Leiden. Het gebouv\' was van een grooten omtrek, en had eene

A'oorplaats of Ncder-liof : het zelve is geftigt (zoo wy vermoeden;
onlrent het einde van de veertiende of in 't begin der vyftiende

eeuw door Hendrik van IFajJenaar (i) ^ oudllen zoon van Heere
rbilips van ffajfenaar , Eurggraaf van Leiden , Opper-Bevelhebber
over de Noorthollanders en Waterlanders in den oorlog dien Hertog
ylalbcrt van Beyeren m denjaare i40x voerde tegens den Heer van

Arkel (k.). In den jaare 1447 ftervende , wierd hy alhier in het

kloofter der Dominikaanen begraven. In laater tyd vind men aange-

tekent, dac ^^ndfies hailnard van IFajJenaar dit huis in 't jaar 15)8
bewoont heeft. Deze Keizer Karel in den oorlog van Cleve volgen-

de, wierd van hem Ridder gellagen. Hy was Bailliu van Wallcnaar

en ftierf in 't jaar 1597? oud zynde 80 jaaren (/). Daarna onthield

haar veeltyds in deze huizinge Vrouw Maria van Meluin ^tgx.gQnooi

van Lamoraal Grave van Ligne en Faukenberge , Baanderheer van

Wafjenaar, Ambagtsheer van Falkenburg, Catwyk, Oeftgeejt ^ Voor-

fcbooten , enz. Kidder van 'c guide Vlies , terwyl deze haare man zig

aan de Spaanfche zyde hadde begeven , en aldaar den ganfchen tyd

was onthoudende; om wclke rede en oorzviak zyne goederen inllol-

V v vv land

Is einde-

lyk :.t-

gebro-
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vc vail

W..fl.-

naar ecu

pragii^

Palel;,

gebouwt

'tHuis

vandc
HetTcn
van

nucr.

Wan-
iiccren

by wien
gclVigt.

In laater

tyd be-

woont
by An-
driei

baltaarc

vanlVaf-

jenaar.

Daar
na by

Vfoiiw
Mari.i

(i) Goudhoeven , pag. 136 en 13. Deze wns 't die in denjaare 1410 Heitog

Jan -van Beyeren dc Ibd Leiden liielp bc'.egercn , daar Philips zyn vader in was ,

dien hy daarna, de ftad gewonnen zynde, uit zync Heerlykhcden van Wafllnaar

&c; verdryvende, doorjonker Jacob van yJbJcuude ecrfl binnen Schoonhoven en

daarna te Wyk te Duurftcde gevangcn liet zetten en daarin fchandelyk tot dcszelfs

dood toe hield. }r{ctm%kcik.)Bat.Ark.adiii pag. ill ^. Hell. Qhxon. divif. i8. Cap.

15. of Goudhoeven pag. 442. Reiger^berg, Chrm. "uan Zeeland. z. deel. pag.

ipi. Hy dede daarna groote yver, neerftiglieid en aanzoek by Hertog Ji?« van

Beyeren., by Vrouw Jacoba en Philips van Bourgondicy om weder te bekomen

zyne gercgtighedcn in 't Burg-graaffcliap van Leiden, dat zynen vader was onc-

nomen en waarin hy mede hadde bewilligt, maar alles te vergeefsj waarovcr hy

groote ongenoegc nam , en dit op zyn ftertbedde Icggende zeer beklaagde. Zyn
zoon Jacob van fVaJfenaar door deze zynes vaders vcrmaningen bewoogen, heeft

zelft in den Hage verfchyncnde voor Hertog Philips van Bourgondie^ met een on-

verzaagt gcmoed wedergeeifclit de herllellinge zyner geregtighcdcn in 't voorfz

Burg-graaffchap , dog heeft maar weinige dingen konnen vcrwervcn , en dat niec

anders dan ondcr zwaare voorwaarden , tot nadeel zyner nakomelingen. Zie

Goudhoven />^^. 15*5. S. V. Leeuw. Batav. Illull. pag 11 50. Oikts^ Befchr.

van Leiden pag. 59^-407.
(k) Goudhoeven

, />^_g. 1 5 6. S. van Lceuw. Bat. Ilhtftr. pag. 1150.

(/) Goudhoev. pag. 158. S. van Leeuw. Bat. Illufir. pag. 1151.
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land by de Staten wierdcn aangellagen , en dit huis by refolutie van

den 18. Maart 1584 aan den bailliu van W'alienaar in bewarini^ ge-

geven; ->-, wcrdende hem wegens de Staten gelal't hetzelve huiswaar

„ te nemcn , binnen den tyd van een maand of fes weeken na de

„ infinuatie ten langilen, en voorts den zelven Bailju mede geinfi-

„ nueeert , dat hy hem niet vordcr , maar alieen als Concherge op

„ den zelven huize zal mogen houden , alzoo de Staten van meenin-

„ ge waren liet zelve huis van wegen liet gemeene Land te doen ge-

„ IjTuikcn. Overzulks wierd den ii. September dcs zelven jaars

„ geordonneert , dat uyt den huize van \\ ailenaar binnen denHage,

,, gedeftineert tot logys van zyne Genade den Graave 'van Hohenlo

,

met 'er daet zal vertrekken Bovekerke, zonder dat 00k yemand

„ anders aldaer fal logeren zonder confent van zyne Genade, dan>l-

n leenlyk de Bailliu van Wallenaer, als Concherge met zyne mena-

,» ge. Na 't overlyden van den gemelden Graaf gunden de Staten

van Holland de inwoonmge van "t zelve huis aan zyne weduwe by

Refolutie van den 17 Februaiii 1606, inhoudende, „ dat de Staten

op de advertentie van hec aftlerven van den welgebooren Graave

ende Heere Fbi/ips, Grave van Hohenlo &c. Lieutenant Gene-
rael, en het verfock van wegen clc doorlugtige V^rouvv, Vrouwe
jMaria gebooren Princelle van Oranje &c. vi'eduwe van welgemel-

den Heere (;rave gedaen, verltaan hebben, dat haerc Excellentie

zal hebben de habitatie van den huize van Waflenaar &c:
Het twaalfjaarig bcftand tulfciien den Koning van Spanje en de

Staten der vereenigde Nederlanden in den jaare X609 getrofien zyn-

de, gaf den Graave van Ligne gelegcntheid cm weder in dezenLan-
de te mogen komen. Hy ontdeed zig in dien tulfchen-tyd van al'e

z>'ne goederen iir Holland gelegen , en verkogt vervolgens in den
jaare 161 7 dit voorfz huis aan Heere Cornells van der Myle , Ridder,
Heere van der Myle , Sint Anthonis Polder, &c. voor de fomme
van vier en twintig duizcnd guldens , die het zelve liet herftellen en
verbeteren (w). Het droevig nootlot , \ geen den Heer Johan van
Oldenharncvelt , 's Lands Advocaat , in de jaaren 1618 en 1619 te

beurt viel, trof niet weinig den Heer van der Myle, alieen, om dat
hy aan dien rampzaligen Staatsdienaar , vviens dogter hy getrouwt
hadde , al te na vermaagfchapt was ; zulks dat hy niet lang genot van
dezen zynennieuweneigendom konde hebben. Wantomdehevighcid
van de gemoederen , tegens zynen fchoonvader en dcszelfs familie

zeer ontlteken , te ontgaan, week hy in den jaare 1619 uit het Land.
Dit vertrek wierd vvel haaft tot ecn rede genomen , om hem voort-
aan niet meer nelfens de Heeren Edclen van Holland , waar van hy
een Mede-lid was , ter dagvaart tc befchryven ( 7; ) ; en de Heeren

Sta-

(/») Goudhoeven, fag. 97 tx\ 138. L. van Leeuw. Bat. niujl. pag. iif 2.

(») Dc Refolutie den \6 October idiy ten dien einde genomen , luid in dezer

voegcn : „ Zyn gercfinneert en gccorrigceit dc poinften, dienende tot de acn-

„ llaende bcfchryvinge van de Edcle Mog. Heeren Stiten van Holland en Wclt-
„ Vricsland , en dezelve op het bchagen van zyne Excellentie gehouden voor ge-

„ arrcfteerc : Ende is met eenen op gclyk behagen goedgevoiiden , dat nog den

„ Httre van yeenbuyzen, nog den Heere van dn Myle , jegens dezelve aanftaandc

Ver--
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Staten beweerden » dat men om dezelve rede zyne celTie in den

Rade van State bcl.oorde te lulpenderen , tot dat hy hem daar van

zoude hebben gezuivert , zoo als uic de volgende Regiltratie te zien

is : Den 19. Odober i6\<j. „ Zyn vergadert geweelt dfe Kidderfchap

ende Edelen van Holland en Weft-X riesland , op de befchryvin-

ge uitgezonden den if. October, e;ide is by den hleere van Duy-

veuvoorde geproponeerc : dewyle de Heere van der Myle , door

zyn vertrek londer confent , ende fyne befoigne uit de Landen ge-

vallen, oorfaek hadden gegeven aan de Hoog Mog. Heeren Sta-

ten Generaal omme fyne ceilie in den Rade van State te fufpende-

len, tot dat hy hem daer van Ibude hebben gepurgeert : ook mede
ten aanzien hy door alliantie zoo zeer den pverlcden Mr. Jan vati

Oldaibanwvelt , ende het geene hem heeft geraekt , is verbon-

den ; waer over de Gecommitteerde Raden zwaarigheid maekende

vvaren om hem te befchryven, enz.

OndLrtulTchen , geduurende zyne afwezigheid , quam de iPalts-

graaf Frederik de V. , die zig met llegten fpoed tot Koning van Bo-

hemen hadde opgeworpen, na dat hy uit het zelve Ryk was ver-

jaagt en teffens van zyn Keurvorfterdom berooft , met de Koningin-

ne zyne gemalinne in den Hage , en wierden op ordre van de Hee-

ren Staten van Holland in 't zelve huis gelogeert , en aldaar op kolfe

van de Staten drie dagen zeer heerlyk onthaalt , ingevolge van de

Refolutie by haar Ed. Groot Mog. in April i6ii dienaangaande ge-

nomen : 35 is in de Vergaderinge vermaent, dat de Koning en Ko-

55 ninginne hier in den Hage komende , en dat te vooren geraemt

5, vi'as dezelve te logej-en /'// V buys -van den Amhaffadeiir van Djk ,

5, maer dat fyne Excellentie 't zedert beter gcvonden hadde dezelve

3, te doen logeren in. V buys van den Heer van der Myk ( ) , daerin

J, fyn huisvrouw hadde geconfenteert ; Ende mitsdien is in delibera-

tie geleytofde Vergaderinge zulks foude goedtvinden, ende of

voor de eere en reputatie van ""t Land niet van noode foude wefen

hare T^Iajefteiten eenige weynige dagen te trafteren en defroyeren

,

tot een redelycken fomme toe , en of daer toe gebruikt zoude

werden Mortaignc of den CommifTaris Spronffen , die de Vrouwe
vander Myle Hever fage gebruickt. Waarop by de Heeren Edelen
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|, Vergaderinge, nochte andere volgende, meeidcr niet ch zuUcn werden befchrc-

„ ven neffens de andere Heeren Edelen, ten ware hierna met kennifle van faekcrf

„ Staetswyze anders quame te werden gerefolvecrt ende geordonncert > ende den

„ Sccretans gelail , in het doen van de uitfchryvinge aen de. Heeren Edelen, hem

„ na defcn te reguleren j. nemende den Hecre van Duvenvoorde aen , en hem llcrk

,, maekenie deze Rerolutie by de meelle Itemmen van de Heeren Edelen tc doen

„ geftand doen. Zie mede de Befoignes van de Gecommitteerde Raden van den

zp Oftobcr i6ip op de poinften van beichryvinge der aanftaande dagvaart, roe-

fende de faeke van de Heeren van Veerihuyicn en van der Myle &c. pag. 243.

(0) Hier uit fchynt,dat dc Heer Neuville, //(/?. de HoU. i. part- 6. iiv. chap. f.

pag. 297. mill, als hy zegt : Le Rot (3 la Rcine de Boheme furent logez dans lap-^

partemcit du Prince Henri au chateau de la Haye ; 13 les Etats leur ajftgnerent dix

milk florins par mots pour leur entretien. Ten ware dat de gemelde Koning en Ko-
ningin bv hunne eerfte aankomftc in den Hage , daar op voor weinigc dagen het"

vcrblyf hebben gchad.'
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koden n ende meed nlle de Leden verftaen is , dat fy goedvinden dat men
vandcQ „ 'c voorfz Logement meublere , dacr op lettende dat tweeofdrie
S"at ^^ kamers Koniiiglyk vvorden voorzien \ ende omme niet te toonen ,

^e«f°' „ dat deze Staet hare Perfoontn nu minder acht als te vooren, dat
'' ^'

„ voor de reputatie van 't Land dienftelyk zal vvefen, dezelve Ma-

„ jelleiten drie dagcn te doen defroyeren tot 400. guldens daegs, en

5, dat voor deze reyle, ende voor denzelven tyd daer toe gebruikc

„ fal worden Mortaigne. Zedert heeft de Koning van Bohemen,ge-

duurende zyn verblyfalhicr (/> )
, en ook nog na zynen dood de Konin-

ginne vveduwe eenen geruimen tyd (</) hun Hof daarin gehouden.

Zyne Majefleit deed inmiddels , in erkentenille van de beleeftheid

Ver- door de Vromv van dcr Myle hem bevvezen, op haar aandringend
2ock verzoek, zyn uiterite beil, om de Mederkomftin den Landen voor

Koning den gemelden Heere van der Myle te verwerven, en fchreef ten

vanBo- dicn einde in Decemb. van den jaare i6xi cenen eigenhandigen brief
hemen,

^,00 aan haar Hoog Mogende als haar Ed. Groot Mogende, verzoe-

Heerc l^c'iide gratieufc dijpoftk op ecu higeleide Memork by hem getekent , ten

van der e'lndc dm Heere van der Myle nveder geadmitteert zoude mogcii iverden

wed?r
^^ ^^^^^^" ii'oiieii in den Hage : Dog de Refolutie, welke den 13. der-

Tndtn zelve maand daarop volgde , was : dat men t zelvc verzoek zoude af-

Hage flaeii , a/s den Staat van den Lande nadcelig^, en dat zulks met de bef-
magko-

te gelegentbeid tcgens den Koning zoude iverden geexcufeert. Na ver-

wonen. loop van dric maanden vernieuwde de Koninginne van Eohemen het

voorig verzoek mede by eenen brief van den ^^. Maart 162% aan de

afeefla-
Staten van Holland gefchreven, „ waar by hare Majefteit verzogt

,

gen. ,5 dat ten minften den Ileerevan der Myle toegelaten mochte wer-

Doe bv w ^^" ^^^ ^^^ eiland van Beyer/and te mogen komen tot If Grave-

deKo- 5, zande ofte anders ergens op het vafte land, om dat zy in deze ha-
B'og'n-

5, re gelegentheid van doen hadde vermeerileringe van huizinge , \

derver- " S^^ "^V
"^^^ ^^^ zelven Heere niet derfde eyfchen , ten zy alvoo-

nieuwt. „ ren deze faveur hem van hare Majeiteit wierdc geprocureert.

Dit verzoek hadde zy insgelyks by eenen afzonderlyken brief aan de

Heeren Staten Generaal gedaan. En alhoewel by de Heeren Ede-

3j len en meefte Steden van Holland verilaen wierd, dat men dat

zou-

(p) De Koning van Bohcmen vcrtrokdcn 16 Januarii 1652 uit den Hage na

Duitfchland, en is in 't begin van 't volgcndc jaar overleden. Zie Refolutie van

Holland van de iaaren 1631 , fag. 20 en 1655, pag. 4.

(q) De Heer Jacob van der DoeSfBefchr. van 's Gravenhage^ pgg. ^3. verhaalr,

dat dc Konin;;inne van Bohcmen alhicr haar Hof bleef houdcn tot dat haar vadcr

Koning Karel tie II. in den jaare 1660 van Schevclingc overftak na Engeland , al-

waar zy in de maand Februarii i66i is overleden.

Zyn grootc Gcmalin , uyt 't magtig bloet gefproten

Van tng'landt, heeft het na zyn dood noch niet vcrdrotcn

Tc blyven in dit Hof, en gingh hier niet van daan

Tot dat men wedcr op zyn throon vcrhoocht fach ftaen

Den twecden Karel j die onwettig had vcrloren

Dat ryck , waer toe hy was van de natucr geboren.

„ Doen wccck zy uyt ons Land , en na ecn weinig tyt

„ Was defe Coningin, die vrcucht en 't levcn quyt.

Die ccr fal defe plaats in eeuwighcid behouwen.

»»

>»
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5, zoude laeten by de Refolutie van den xi. December laatdleden ,

5, en het verzoek ten belle als mogelyk , by de hooggedachte Konin-

3, ginne zoude doen excuferen ; zoo volgde egter den 4. Mey 16 z.

daarop deze Refolutie : „ Is nogmaal in deliberacie geleid het ver-

foek van de Koninginne van Bohcmen, omme de continatie van
den Heere van der Myle van Beycrland te veranderen in het vas-

te Land van Holland ; Ende naer dat de Leden daarop voorgehou-

den was het goedvinden van fyne Excellentie ; is by dezelve ver^

ftaen en gerefolveert , dat van wegen deze Provintie ter Generali-

teit fal mogen uerden ingebragt, dac dezelve daer tegen niet en
heeft, dat de Koninginne in het voorn. verfoek mach werden
belieft , ende dai de voorfz confinatic veraudert iverde iiit den

Dorpe van Beyer/and in de Bever-wyk. Diu was eindelyk het

lot van dien ongelukkigen Ileer , voor wien men door zoo me-
nigvuldige verzoek-fchriften geene meerdere gunlt op dien tyd kon-

de verkrygen. Niettemin wierd hy daarna , de cyden zagter gewor-

den zynde , weder in zyne voorige waardigheid ten voUen herltelt

,

en verlcheen dienvolgende als Lid van de Kidderfchap den loMaart
163 X in de Vergaderinge van haar Ed. Groot Mog. in November
1642 dezerwerreld overleden zynde, wierd zyne lykflaatzi door alle

de Leden van haar Ed. Groot Mog. Vergaderinge verzelt. (r )
Het voorfz. huis door ouderdom bouwvallig geworden zynde

,

wierd in 't laatfte der voorgaande eeuw den gronde toe afgebroken

en daar op van nieuws een ander aanzienlyk huis geftelt, 't geen ze-

dert weder in twee huizen is verdeelt geworden , in welken fland

dezelve tans nog gezien worden ; zynde het eene ettelyke jaaren be-

woont by wylen den ileer en Mr. Jacob Hop , Treforier-Generaal

der Vercenigde Isiederlanden , die ook daar in den 27. Odober 1725"

is overleden.

Naaft daar aan ten ooften was gelegen het huis van Heer Hehnich

van Doornich. Het zelve was een der aanzienlyklle en voortreffe-

lykfte gebouwen in den Hage , en had insgelyks voor aan een groote

opene plaats of Keder-hof , en llrekte zig uit tot aan den hock van

de K looller-kei'k-flraat , zoo als uit de meer gemelde kaarc No. 48

nog af te nemen is. Gf deze Heer daar van de Ibgter zy geweeil

,

is onzeker , maar dat 'er allang te vooren een huis ter zelver plaatze

heeft gettaan , blykt uit eenen Schepenen-brief van den Hage , ge-

dagtekent des dingsdags voor Sinte Michiel in 't jaar ons Heeren

1 3 5^7 5 waar by zekere rente door eenen IViUem Tsbrantsz op 't zel-

ve huis, daar hy als toen in woonde, wierde geveltigt , zoo als wy
hier vooren 73. bladzydein 't breede hebben aangetoont. Deze Heer

xynde geweeft Raad van Hertog IFillem van Beyeren {s), hield na
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(r) Zie Refolutie van den 25 November 1^41.

(;) Willem van Beyeren nocmt hem nevens Willem Eggerty in een brief, ge-

geven aan Amfterdam den 15- Julii 140P (gcdrukt te vinden onder de Handvclten

der gemelde Stad , pag. i f . ) onfen getrowwen Raden en Dknaercn ; als mede nog

in €cn andcren brief gedagtekenc den p Fcbruari 1414, waarby hy hem nevens

cenigc anderen oftrooi verleent, om ceniglund te Voimeer te mogen bcdyken: dc

woorden van de gemelde Ade zyn deze

:

WIL-
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desxelfs dood de zyde van de ongelukkige Vrouwe Jacoba , ecnige

en wettige erfgenaame van 's vaders Heerlykheden , tegens de gc-

weldenarye van haaren Uom Jan mn Beyeren , en wierd daarom by

vonniHe balling des Lands gelegt en zyne goederen ten behoeve van

den Graaf verbeurt verklaart. Hertog Jan van Brabant , als Graaf

van Holland, gaf vervolgens het voorlz. huis aan zyne moeder Vrou-

we Elizabet van Gor/itz (/), Hertoginne in Beyeren , als blykt by

den volgenden gifte-bnef

:

OH An, &;c. doeh cont alien luytien, want Helmicii vanDoir-

nick, mit rechte cnde mit vonniire ballingh onier Lande van

Holland geleyt is, lo dat alle fyn goede dairomme an ons ge-

5, comen, ende na den rechte van den Lande ons toegefeit fyn, 80
5, 1ST, dat wy om rechter gunlten ende liefde, die wy dragen toe

„ onfer liever moeder Vrouwen Elizabeth van Corbits , Hertoginne

3, in Beyeren cnde van Lutzenburch j Gravinne van Chyny , gege-

3, ven hebben en geven mits defen brieve der felver onier liever

5, moeder al fulckc huyfmge ende erve mit alien hoeren toebehoe-»

3, ren , als Helmich voergenocmt ftaende hadde in oni'en dorpe van

i, van den Hage an die noertlyde van der Monicken plaetfe , ende

belegen heeft an die welUide onfe getrouwe Heere Hcnric van

Waffenaer, &c. Gegheven op ten xxvi. dach van Febr. anno

3, XX 1 V. fecuiidum ciirjum Curie noftre>

Of Heer Helmich van Doornich , die daarna in de gunft van Her-

tog Philips van Boiirgondie geraakte , in zoo verre dat hy hem tot

een

^, T VTlLLEM, by der Genaden Golds, Palcnsgrave oj? tenRhyn, Hcrto-

„ VV gc in Beyeren, Grave van Henegouwen , van Holland, van Zeeland,

en Hcerc van Vriesland, doen condt en kennelyck alien luden, dat wy om mc-
nigen trouwen dicnftc wille, die onfe getruive Raiden en vricnden , als Hcereni

Jan de Baltairt van Blois, Heere Gerrit van den Zyl , Helmich van Doernich-^

Pieter van Botlant, Jan Hecrman en Laurens Overveft, onfcn lie\en Heere tn

Vader zaligcr gcdagtcn , en ons tot vecl tyden gedaen hebben , en oft God wH
noch doen fellen, en oock overmits dat zy bocrc Land van Vosmeer , dat zy
mit hoere medegczellcn tegens ons gckocht en bedykt hebben tot ecnen koren-

land, te bet en te fckerc fullcn mogen houden, bcdykcn , bewarcn tot eeuwi-

gcn dagc, &c. Dcze brief is gehecl te vindcn by den Schryver van dc Oudh.
en Geftigcen van Zealand , 2 decl^ pag. xoj.

C / ) Deze was cene dogter van Jan Hertog van Gorlits en Graaf van Lutzeni-

burch, eerft gctrouwt aan Hertog Antonis van Brabant^ die't voorn. Hertogdofn

van Lutzemburch tot een bruid-fchat ontfing, en daar na aan Jan van Beyeren,

die haar ten hilwclyk nam, om onder des te mcerder fchyn zyne Nigte Vrouw
Jacoba van Beyeren van haare Heerlykheden te berovcn. Scriver. Befchr. der Graa-

•ven van Holl. pag. 4I7. Goudh. pag. 458 en 484. Zulks dat Ant. Math. Jnal.

vet. <evi, torn. VI. pag. lOf. zigmerkclyk vergift, tocfchryvendc dezen brief aan

Jan vail Beyeren,^ die op den 6 Januarii des zclven jaars 1414./. Cur. al was over-

Icden. Zy fticrf Ao. 1440 ^ volgcns dc oude Holl, Chron. divh. z^.^cap. 9.., pag.

46}. of zoo Goudhocven in zyne byvoegzclcn
, pag. 484 zcgt, Ao. 1451. nalaren-

de haaren Neve Philips van Bourgondte, het voorfz. Hertogdom Luxcmburch, 'c

geen hy van haar by 't Icven haddc gekogt j met welltcn ccr-titcl hy zedert by
iyne andcrc hccft gepraalt.
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eerazyner Raden van Holland (/} verhief, weder 'c bezit van zyn ^^nGra-

hmis heeft verkregen, is met zoo weinige zekerheid te melden,.als ^J^V
hoe en waineer liet zelve den Grnave van Aarenberg of Aardcn- herg

berg is aangekoraen, met welken naam het zelve alomme bekcnt ^ange-

ftaat, hoewel Goudhoeven het noemt 'thiiis van Naa/divyk, om dac

de gemelde Graaf ook Ileer van Naaltwyk was.

Hecr Jan van Ligne ( v )
, Hecre van Barban^on en uit hoofde vari

zyne Vrouw , A/arga?'eia van der A/ark yGrsLnf van Arenberg, in den
jaare i^6d. in den ilag by Heiligerlee en Winfchoten, in \ rielland

tegens Graaf Lodewyk van NaJJvu \erflagen zynde , quam die huisne-

vens zyne andere goederen en Ileerlykheden aan zynen oudlten zoon
Gn^f Karel v'an Aarenberg. Dezemet den Prins van Ligne, Baan- ^Yad
derheer van WalTenaar &g, hier vooren befchreven, de zyde van medeby

Spanje omhelzende, wierden mede zyne goederen in Holland by de *^eSta-

Staten aangeilagen, en zyn huis in den Hage tot eenLogement voor Hnuand
aanzienlyke perzoonen gebruikt. Door de geduurige afwezentheid aangc-

van den gemelden Graaf was het huis zeer vervallen en in een fleg- ^^8^"'

ten Ibat geraakt, zulks dat de Staten den ii April if87 refolveer-

den , „ dat tot reparatie van de Jiuizinge van Naaltwyk alhier in Vyf-

5, den Hage in diligentie geprocedeert fal werden , ende daer aen ^oj"^"'

„ te kolte geleyt de fomme van ontrent vyfhondert guldens, mids gecon-

„ dat die ^an iiet Collegie ( van Gecommitteerde Raden) 't felve fenteert

„ huis van Naeltwyk fullen bcfigtigen, of het zelve tot twee huizin- '^uepa-

„ gen geaccommodeert en verhuurt foude mogen werden ; welke hethuis.

5, onkollen in fulken gevalle daerenboven gedaen fullen mogen wer-

„ den. Of dit laatfte werkftellig is gemaakt, konnen wy met geen
vallighdd zeggen ; immers de Heeren Gecommitteerde Raden ver- p^ ,

klaarden en confenteerden den 4 Mey des volgenden jaars 1588 , op Heer

't verzoek van den Heer Kellegry ( die wegens Koninginne Elizabet Keiic-

in den Rade van State alhier zitting hadde) dat hy hem zal mogen
\l\^^^^^

accommoderen en logeren in de gemelde huizinge, en tot dien ein- geren.

„ de innemen het quartier., dat by de Thefaurier van hare Majefleit

5, laatft is geoccupeert , en dat op al fulken voet , als de Staten van

„ Hoi-

(/) Dat dexc Hccr gewceft is een der Raden by Hertog Philips van Bourgon-

«?/f geftek ter zaaken zyner Landcn van Holland, Zecland en Vritsland , blykt

uit vcrfchcide aftens en gewysdcns, te vindcn in 't cerfte Mcmoriaal-boek van

Rofe, gcquot A. I.

{v) Zyn naam was \leex Janvart Lignc^ Heere van Baibanqon , en na zyncs

00ms dood , Heer van Zevenbergcn , Noordejoos , Hcemskerkc , Capelle en
Polsbroek. Hy hadde ten wyve Vrouwe Alnrgareta van der Mark , uit welker

hoofde hy wierd Grave van Aarenberg, Heere van Naaltwyk en Honftlaardyk
,

Ambagtsheer van Vlaardingcr-Ambagt, van Capelle, van Nicuwerkeik op den
Yflel, en van Wateringe, welke goederen en Heerlykheden zyne vrouw als ce-

nigc erfgenaame van haaren breeder, Heer Rohbcrt van der Mark , Grave van Aa-
renberg, hem ten huwelvk had aangcbragt. Hy wierd door Koning Philips den
II. in den jaare if 59 geliclt tot Gouverncur en Stadhoudcr over VriesIand,Groe-

ningen, Ovcryflcl en Linguc, dog wierd in 't jaar 1568. in den flag by Heiliger-

lee en Winlchooten in Vriesland tegens Graaf Lodcwyk van Najfau vcrflagcn.

Goudhoeven, /)«^. 148, i*)}. Hootd, Ncderl. Hiji.pag. i-jS.
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„ Holland met den voorn Raedsheer Kellegry handelen Men (cy),

„ wel verftaendc dat de Cornette aldaer gefouricert zynde , gehou-

den fal wefen te delogeren. In den jaare i6op wierd hct bewoont

by den Ilecr RuJJy , Ambairadeur van zyne Koninglyke Majefteit van

\ rankryk , en voor huur van 't zclve by de Staaten jaarlyks betaak

de zomme van agt hondert guldens,

De twaalf jaai-igc lUlftand tuilchen den Koning van Spanje en de

Staten dcr Vereenigde Nederlanden in den gemelden jaare 1609 ge-

tioffen zynde , quam Graaf Karel van Aarenherg herwaarts , en

ontdced zig insgelyks van zync meelle Heerlykheden en goederen in

Holland gelegen ( .v ). Hy verkogc onder anderen in den jaare

i6ii de Heerlykheid of Earonie van Naaldwyk nevens Honfelaardyk

aan Prins Fredcr'ik-Hendrik. voor de fomme van dricmaal hondert en

vyftig duizend guldens en in 161 1 (j-) aan Heer Johan i^an Olden-

b^rneveld ter zelver tyd Raad-Penfionaris van Holland zyn huis in

den Ilage , die het zclve het jaar daaraan deed omverwerpen , en

voor het metrcndeel daarop ftellen ecn zeer fchoon en heerlyk ge-

boiiw , 't vvelk na zynen dood is gekomen aan Heer Cornells van

der My/e, als getrouwt hebbende deszelfs dogter, Afaria van Olden-

barnevelt^ in wiens familie dit huis lange jaaren is gebleven, dog al-

tans verkogt aan de Gravinne van Wartenherg-i die de puye merke-

lyk hebbende laaten opcjieren naar de hedendaagfche bouw-wyze,
het zelvc jegenwoordig bewoont.

Het andere gedeelte van den grond, waarop het oude huis van

Aarenberg heeit geftaan, hebben de erfgenaamca van de weduwe
van den voorn. Heer van Oldenbarnevelt in den jaare 1668 verkogt

aan den Pleer en Mr. Hendrtk Clock, Raad ordinaris in den Hove
van Holland, overleden den 20. Odober 1670. Op dezen grond
ziet men tans mode een aanzienlyk gebouw , waar van de cigen-

dom behoorc aan den Heer en Mr. Wilkm Hop.

Aan dezclve zyde van 't Voorhout, een weinig voorby de Kloo-

(ler - kerk , was gelegen de hiiizinge van het aloud , adelyk en aan-

zienlyk geflagt der Heeren van Bor/Je/en, wel ecr vermaagtfchapcaan

vecle doorlugtic;e huizen, daar onder hetKoninglyk huis van Stuart y

Boiirgondie , Holland en andere , en 't geen zig om 't einde der der-
tiende eeuw in verfcheide telgen heeft verfpreit. By wat Heer dit

huis gebouwt is , hebben de gryze jaaren in vergetenheid gebragt.

Heer Frank van Borjfelen , Graave van Ooflervant , en laatfte gemaal
van

(vj) Maar by Refoluiic van den 17 Januarii 1 589 verklaardcn de Staten, „ dat

„ met den voorn. Raedsheer Kilgrey dcs aangaende nict en zal gchandclt werdcn,

„ om ccnige huur te betalcn, en dat tot een vcrceringe van wegen den voorfz,

„ Lande.

(.v) Hoc magtig dat deze twee gebuuren, tc weten de Prins vanLignc, Hce-
re van Waflenaar, &c. en dc Graaf van Aarenberg, Heere van Zevcnbcrgen

,

Naaldv/yk, &c. zyn gewecft, kan daar uit afgenomen werdcn , dat zy te zamcn
meer als voor agt hondert en vyftig duizend guldens aan Heerlyke goederen in

Holland bczaten, ecr zy die voor 't raeercndeel verkogt hadden. Goudhocven ,

fag. 149.

(y ) Zie Rcfolutic van den 9 April 161 1.
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van Vrouvve Jacoha-, had in den jaare ij^Gi en vervolgens zyn huis

in de Spui-ltraat, in laater tyd bekent met den naam van 't huis van

Matboies. Hec bovengemelde gebouw was van een groote en wy-
de uitgeftrektheid en befloeg met zyne erve voorheen byna de gan-

fche noordzyde van het Voorhout , van iict eene Itraatie tot het an-

der, gelyk genoegzaam nog af te nemen is uit de kaart van ifjo
No. 54. Ln wyl ons geene byzondere omftandigheden van dit huis

zyn voorgekomen , zoo moeten we ons alhier veigenoegen metllegts

allcen aan ce tekenen , dat dit huis naderhand in verfcheide percee-

len zynde verdeelt, in den jaare 16.^,7. in eigendom wierd bezeten

het eene gedeeke by den Ontfanger Generaal Heer Philips Doublet

,

in 161 2.. overleden en daarna by Heer Johan Doublet , Ileere van St.

Annelant ; het ander gedeelte by Juffr. Magdaleua Doublet, en het

derde by den Heer Jonatbam van Luchteiiburgy Rentmeefter van
Noortholland en zyne gebuuren (s). In laater tyd is hec grootile

gedeelte gekomen aan den Heer Philips Doublet , Heere van St. An-
nelant, die deze huizinge lange jaaren heeft bevvoont, en eindelyk

na zyne en zyner weduwe dood by derzelver erfgenamen in 1715
verRogt geworden aan verfcheide perzoonen.

\'an veel jonger bouvvinge is het huis, wel eer gefligt by Jonkhr.
Louis V Seraets., in den jaare 15)7 by Koning Philips aangeltelt tot

Bailliu van den Mage, iiaande aan dezclve zyde van 't Voorhout,
tuflchen het Kalk - ihaatje en Vos en tuintie, op de meergemeldc
kaart aangewezen met N^. ;o. In een brief van den jaare 15-80.

werd het zelve in dezer voegen befchreven ; een wooninge van jonk-

heer Fl'tis V Serclaesm \ Voorhout, belegen noordenden Denne-
weg, zuiden het Voorhout, daar het met een lange fleege aankomt,
ooil de huizinge en erve van Van Borllelen , enz. waaruit met eenen
blykt, hoe verre het laatrtgemelde huis met zyne erve heeft geftrekt.

In 't quohier van den jaare 16x7. fta;it het op den naam van Jonkhr.

Johan van Heffe, Heere van Piershiel^ getrouwt met Catharina van
Cats, overleden A". 1634. In laater tyd is het voorfz huis beze-

ten by den Hoog - geboorcn Heer IViflem Baron van Lyere-y Hee-
re van beide de Catwyken en ''t Sant, &c. Gecommitteerde wegens
deOrde van de Ridderfchap in't Collegie van de AdmiraUteit te Am-
ilerdam, die het zelve aan het gemclde Collegie heeft verkogt, cm
te dienen tot een Logcment voor dcszelfs Afgezondenen alhier.

Het oudfte huis, vvaar van nog eenige befcheiden voor handen

zyn, is geweefl het huis, 't geen gef^aan heeft by de Bofch-poorte
op den ooiihoek van de Houtflraat , in laaten tyd bekend met den
naam \an V Hoj van Brederode-, dog op de kaart van 't jaar 1570
No. 62. met den naam van het huis van den Heer van de Ketel. Het
zelve was in der tyd een der aanzienlykfte en pragtigfte gebouwen,
die in den Hage gevonden vvierden, leggende in zyne gragten, cin-

W w w vv gelea

yz) Volgcnr; dc uniitckcniii!i,c v;ui Matih. vm der Houve ter plaatzc by ons hier

vooien.iungeh.uik. In lici mccrgcm. Quohier \'nn den j;wre 1627 llaan als medc-
buuien , bchulven dc bovengemelde, nog bekeat Jan Doublet , Gerric Barisz,
met hec huis van Burffelen, dc Auditcur Hugo van Luchtenburih ^ Franfoii M>oH'

blet, cnz.
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gelen en flooten ; de erve en boomgaarden flrektcn zig uit in

noorden tegens het Voorhout , de Bolchpoort en het nu nieuw V
het

oor-

hout • in 't ooften tegens de Koekamp of Bolch , van de middellte

bofch- brugge af tot de ooftelyklte toe ; in 't zuiden tegens den

Poot-weg en de Heeren - gragt ; in 't weften tegens des Stadhouders

tuin nu het Plein en de lange Houtllraat. De eerile geflelcenis en ge-

legentheid van deze hofltede vind men omftandiglyk befchreven in

een brief van den jaare 1328., waarby Graaf Wilkm van Henegowwen ,

Ileer Wilkm van 'Diivenmorde met dezelve huizinge verlyd, zoo en

in diervoegen als Gra^f F/oris deze hofilede al in den jaare iz8o aan

zynen Schildknape Paiiwch Plawer erffelyk te leen hadde gegeven.

De vvoorden van den gemelden brief zyn deze :

35

3J

33

33

3>

33

33

33

53

33

93

5>

33

33

ai

3J

3>

55

WYWILLEM Grave &c. maken cond alien luden, want

die Grave Floreiis, daer Godt die ziele of hebbenmoet, med
zynen openen brieve die gegeven was des anders daghes na onfer

Vrouwen dach ter Lichtmifle in 't jaer ons Heeren dufent twee

hondert tachtich verhuert hadde Paimels Plaiver lienen Knape erf-

licke te befitten een Hofftede in die Hage bi der poirte van den

Hove leggende binnen defen marcken, die floet bi der poirte, die

fuytfyde die wateringe, 't weftende Wittekyns land, die noirtfide

ende die ghemeene wech ten Bollche wairt die oiftfide, alioe dat

Pouwels voorfchreven te ziere behoif ende te ziere erfnamen in

der voorfeyde Hofftede timmeren, planten, ordineren mogen,
zoe wat fi willen, ende dair of foudea fi den Grave gheven jair-

licx twie hoener en men foude niet gebieden totte ghemeenen
dienfte van den Hove : Ende want Hair Wilkm van Duvenvoirde

onfe trouwe Ridder die Hofftede verkregen hevet in alien mannie-

ren dat fi Pouwels voirfz verhuyrt was , foo verlien wife him en-

de fienen erfnamen voir ons ende onfen erfnamen ewelicke te be-

fitten in alien manieren voirfz. In oirconde &c. Gegeven in die

Haghe des zondaghs voir Sinte Clements dach in 't jaer ons Hee-
ren duifent diie hondert acht en twintich.

Per Dominiun JVilhehnum de Duvenvoirde.

Wie na Heer Willem van Biivenvoorde tot op Heer Floi'is van Kjf-
hoek daar van bezitters zyn geweelt, werd in de Leen - Regillers van
Holland niet aangetekent gevonden , nog ook niet hoe de gemelcle

Heer Floris daar aan gekomen is. Deze Heer brak het oude huis af

en ftelde daar op een ganfch nieuw gebouw : Maar vermits het erf

daar aan nu te klcin was, vtrz,ogt liy in den jaare 1454 aan Hertog
Philips van Boiirgondie meerdere en verderc uitgeflrektheid van
grond, waarin de Graaf hem niet alleen gunllelyk bewilligde, maar
llelde hem daarenboven ook tot Houtvclter van \ Haagfche bolch.

Den brief, die dit alles vervac en vol van aanmerkinge is, zullen wy
hier nevens plaatzen.

„ T)HILIPS, &c. want onfe getrouwe Florens van Kyffboek fyn

,5 JL huyfinge mitten erve alfoe hy dat becymmert ende bcgreepen

„ heeft
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35 heeft voor onfc Iloutpoirte in den Hage , nae fynre doodt ende fche

3, nae doode fyns vvyffs Jonckfrouwe Alyt van Dooj'nick (x) ge- ^°^^^

,3 maekt ende geordineert heeft te comen ter eeren Gods , fynre ge- fteit

33 benedyder Moeder ende des grooten H eeren Sinte ^/libonis, tot werd.

,5 oirbair ende profyt der Cappd/en <van Suite Anthonls Jlaende in den

-,•> Hoitte voorfz , in iulcker maeten dat binnen den naeften jaere nae

3j lynre ende fyns wyft's doot voorfz Florens rechte erffgenamen die

,3 iundnge mitten erve voornt. aen hem houden ende loflen fuUen

3) mogen 3 of fy willen met vyftich Arnoldus gulden voor defe tyt

33 gcllagen jaerlycxen erffrenten 3 die te bevvyfen aen feeker hmde
33 ende rcnten leen of e^ gen , gelegen binnen der Graell^Uckheden

3j van Hollandt , daer men die jaerlycx bueren mach 3 tot behoeff

33 der Cappellen van Sinte Anthonis voorfchreven , ende als die erlf-

53 genamen dat gcdaen ende die vyfftich guldens 's jaers allbo bewyll

3, hcbben, fuUen fy in den bezitte blyven van der huyfinge ende erve

33 vooi Iz , ende gebruyken ende doen gebruyken , ende daer mede
35 hoiren vryen wille doen gclycken mit andere Jioiren eygen goede;

53 SOO 1ST, dat wy om oitmocdighx vervolchx wille onsen gc-^

53 trouwen Florens voorfz , him dairom vveder geven hebben ende

3, geven mic dcfen brieve allc fulcke erve , lant , geboemte , ende

5, \\'ildcrniire ilreckende van fynen huyfe ende erve voornoemt tot-

35 ten zwtllote toe van den bofch ende voort oilHvaircs van Aqw ou-

jj den floote die van Jlelbrecht die Heydens pryel gaet totten llooie

,5 toe noortwaerts van den bofch die an den hleeren wecli gact in 't

53 Hout beneven fynre huyiinge voorfz , alfoo dwaers ende langes

35 Ibeckende vveft-w aerts totten Avege toe dair men in die Pooten

,5 vacrt, anders al 't gunt dat hy tot fynen huyfe begraven heeft eli-

35 de al 't lant dat dair toe behoirc ; welk lant , erve , geboemte en--

55 de wildernifle voorfz onle getrouwe F.oris ende fyn wyft' Jonc-
3j frouwe A/yt voornt. hebben , befitten , ende gebruyken fullen tot

3j hoirer beiler proftyt ende oirbair , fonder ymants wedcrfcggcn ,

,3 duyerende hoirer beyder leven langh , ende alfoo lange als eenich

53 van hen Ijeyden leven fal ; Behoudelyk dat zy geen cyken bomen
5, daer binnen en fullen mogen ofhouden , die niet en verdorren,

5, ende dat na heurer beyder doot dat felve lant , erve
,
geboomte

3, ende wilderniiie voorlz alii: dan wefen ende llrecken fal van fynre

5, huyfinge , boomgaerden ende erve voorlz , weder vry comen fal

35 aen onfer Graeffelickhede , ende aen onfen bofch voorfz ; Voort
om des wille dat wy in der waerheyt wail ondervvyft fyn, dat die

felve F/oris groote begeerte heeft , dat ons bofch ende wildernilTe

in die Hage wail bewaert fyn ende feer daer toe genegen is , foo

hebben wy F/oris voornoemt bevolen , ende beveelen mit defen

brieve die bewaernilfe ende regement van onfen bofch ende wil-

3, derniile voorfz fyn leven langh gedurende , ontbieden dairom en-

Wwww X 35 de

(x) Zy was ccn dogter van Heer Hclmich van Doornick , by ons hier vooren

befchreven j waar uit dan blykt, hoe grofFelyk Goudhoeven in 't Gcflagt-rcgifter

van Kyfhvek, pag. 185. dwaak , noemendc haar jllyd van der iVerven , in dien tyd

em edcl gejlagt in den 'verdronkcn IVaard in Zmdholland.

3>

5>
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de beveelen onfen Rentmeefter van Noorthollandt die nu is off na-

,' maeis welen lal , dat hy lyn hant daer aftrecke ende daer off laet

/ eebruyken den felvcn i%m, want dat onien wille is. In oircon-

,^ de dcien brieve bezegelt mit onfen legcle hier aen gehangen. Ge-

„ geven in onler ftad van Brugge op den derden dagh in Meye in 't

„ jaer ons Heeren duyfent vierhondert XXXlllJ.

Maar nadien deze gifte en aanftellinge ook grootelyks raakte

Vrouwe Jacoba als Houtvelterinne van Holland , zoo moelte ook haa-

re bcv^'illiginge en toei^emminge daarop verzogt en verkregen wer-

den, welke de goedaardige Princes in erkentenis van voorige dicn-

ften door den voorn Ileer Floris aan haar bevvezen, hem dan ook

by den volgcnden brief verleende.

Bcvctti- „ JACOB <Scx. Doen condt alien luyden,alfoo onfe Heve Breeder

gingvaii
j^ I

van Bourgoingnen onfen getrouwen Florys van Kyjfhoek ende

Ifchlcv"''
»» "^^onfef gemeynde Joncfrouwe ^leyt 'van Doornick fynre wyvege-

g'ifte''cn „ gonncn ende gegeven heeft, tot fulcker huyiinge endeerve, alsdie

aaniiei- ,, jehe onfe getrouwe betimmert ende begrepen heeft voorder Hout-

l'"^'' „ poortcn in den Hage hoire beyder leven lang gedurende ende den

Vrouw „ langlten levende vanhun beyden alle fulc erve, geboomte, lant en-

Jmba. „ de wildernifTe , (Ireckende van den liuze ende erve voorfz totten

„ fuytiloote toe, ende alfoo voyrt &c. Ende daer toe onfen getrou-

„ wen t'lorys voorfz bevolen die bewaerniile ende regiment van den

„ BolIcJie ende wildernifle van der Hage fyn leven lang gedurende^

„ als dat ondcr meer ende andere woirde ende redenen inhouden en-

„ de begrj'penons voorfz lieflfs Breeders brieve; SOO 1ST, dat wy
„ om goede gonfte wille die wy hebben ende dragen tot onfen ge-

„ trouwcn Florys njan Kyffhock ende Joncfrouwe-ri//)'fl'^/; 'uan Doo7inck

„ fynen wive , by confente ende goetdunken ons liefis ende gemeyn-

„ den gefellen des Graven van Ooftervant die voorfchreven gifte en-

„ de bevelinge geconftrmeevtende geveftight hebben, confirmerenen-

„ de bevedigen mit defen brieve , alfoo verre als ons dat nu ter tyt

„ aencleeft of hier namaels aencleven mach; ende geloven voor ons

„ ende onfen erven him ende elcken van iiun die in machteende van

„ wairden te houden nae inhouden en vougen van ons voorfz lieffs

„ Breeders brieve dair defe onfe brieff doerlteeken is. In kennifle hier

„ off hebben wy onftn zegcl hier aen doen hangen. Gegeven t'Sintc

„ Martynsdyck op ten xiiij in November in 't jaer ons Heeren duy-

„ fent vier hondert XXX II II.

Draagt Floris van Kyfhoek hier door in 't bezit van deze zyne nieuwver-
dczexy-

j^i^ggn grond en erve gcraakt zynde, droeg in den laare 14^6. deze

nhig'op ^yne huizinge en erve op aan Hertog Philips, als Grave van Hel-
en ont- land en ontting dezelve vveder te leen by den velgenden brief.
fangt

weder »» T)HILIPS &c. Doen condt alien luyden , want onfe lieve en ga-
te ken. ,, X trouwe Florys van Kyffboek ter eeren Gods, fynre gebenedy-

„ dre meeder Marien ende des heyligen ConfefToers Siiite /JnthonySy

„ ons evergegeven ende quytgefcholden heeft totter Cappellen behoef

» in
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,) in den houte van der Hage alle alfulcke renten ende vruchten alshy

„ iaerlycx te hebben pleecht van 't Veer te Schoenhoven tulTchen der

„ ftede aldair ende 't lant van Liefvelt , dair hy fyn lyftiicht an hadde
„ tot vjftigh oude zwair Vranckrycxe Croenen toe , alfoo groot ende
,) alibo clejn als hy 'tvoortyts gecoft envercregen Jieeft van fi^c-rr/ 1;^/?

„ den Rjn dien 't onfe lieve Oom Hertoge IVil.em va:i Beyeren lair, ge-

„ dachten gegeven hadde, mit voorwairden, dat wy 't voorfzVeer terllont

,> wedcr geven ende ammortiferen zullen totter voorlz Cappellen be-

,, hoefom twee Capelryen dair in teftighten, diegegevenfullen wor-
„ den twee perfoonen gehouden wel'ende in den Hage te woonen en-

„ de aldair aldage Milte te doen> off'te doen doen, in der Cappelle

„ voorlz, dies fullen fy hebben ende opbeuren, alle 't gunt, dat van

„ den voorfz Veer jaerljcx comen fal ; behoudelyk Plorys voorlz dair

„ of collateur ende ghifter te welen ende te blj^ven fyn leven langh

„ gedurende , mair nae fynen doot fullen wy of onfe Nacomelingen
„ Graven of Gravinnen te Hollant die geven twee perfoonen die

„ desgelycx gehouden fullen wefen in den Hage te woonen ende daer

„ voor te doen als voorfz itaet. Item foo heeft Florys voorfz noch

„ gegeven ter voorfz Cappellenyen behouff vier en twintigh mergen
„ lants , gelegen tot Noirdeloofe in den grooten Wairt , ende hy ten

„ erff-burch-leen te houden plach van der Hofftede van Ackel, ende

„ voortyts gecoft heeft tegens Staeskyn van Kadckom^ daer off dat hy

„ die renten felver an him houden , heffen ende opbeuren fal , lyn

„ levcn langh geduyrende, maer nae fynre doot fullen fy vry comen
„ an der Cappellen voirnoemt , om als dan ook een Capelrye te ftich-

„ ten die wy dan terflont gehouden fullen wefen te doen ammorti-

)) feeren ende te bedienen in der feh erCappellen by eenen perfoon woon-
„ achtigh in den Hage ende aldair alle dagemiile voir te doen oftedoen

„ doen inder mannieren van der twee Cappelryen voorfz. , dair of

„ dat Florys voorfz. ende fyne rechre leenvolgers befitters van fynen

„ huyfe by der poorten van der Hagehoute ghifrers en collatoirs bly-

„ yen fullen totter tyt toe, dat wy oil onfe nacomelingen binnen der

„ voorfz Cappellen een Collegium gemae^kt fullen hebben oft' andcrs

„ dair in alfoo geordonneeit, dat men aldair dagelycx die feven gc-

„ tyden linget, foo fullen wy ende onfe nakomelingen voorfz die

„ voorfz drie Capelryen dan mogen doen incorporeren in den fel-

„ ven Collegium ende voertaen dair of gifters ende collatoirs wefen

„ ende blyven tot ewigen dage fonder Florys off fyne nacomelingen

„ hem te mogen bewinden in eeniger wys ; van welcken Veer ende
vier en twintigh mergen lants voornoemt Florys voerfz ons o\ er-

gegeven ende overgelevert heeft alle alfulcke brieve van coope, over-

dragte, confirmacien, quytfcheldingen ende anders , als hy dair of

„ hadde om die in onfe regilleren van Hollant te mogen doen fctten

„ voor ons, ende onfer nacomelingen om hun dair mede te moegen
„ behelpen tot alien tyden als des van nooden wefen fal , SOO IbT,
„ dat wy daeromme ende om menigen trouwen dienit wille die ons

„ die voorfz Florys gedaen heeft, dagelycx doet, ende off Godt wil-

» le noch doen fal, him ende fyne nacomelingen weder gegeven ende

), gegonnen hebben , geven ende gonnen mit defen brieve voor ons

„ ende onfe nacomelingen van ons te leen te houden die hofffede dair

Wwww 3 fyn
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», fyn buys op ftaet , dair hy nu ter tyt in woont , by onfer poorten

», van den Hagelioute voornoemt , dat hy nu 'van nyes jther betim-

\ mert ende onsopgedrage?i heejl^, off namaels betimmercn magii mit

eenen ftucke van de (Joecampe, ftreckende van iynen hujfe zuyd-

Avairts neffens den wegh die tuffcben den Doelen ende den Coecamp

gact i ten eynde toe wt , alloo verre zuyiwaerts, als die voorlz

Coecamp gaet ende oiilwairts ten Coecamp Avairt,inxij roede voete

breder danFlorys voorfz dat nu begraven heeft, ende mit ecnen la-

gen ituk ertis dat nu ter tyt met elien houte ende andcre houte be-

poet is, llreckcnde oirtwairt, an alfo verre 9\s /lelOrechts die Ho den

pryeel gaec x i j. roe voete breder en langer ter Coecamp wairt in , c nde

iiebben him dit voerfz liuys ende erve mit alien fyncn toebchoircn

gelyck boven bepacit ende gefchreven llaet ,reclitevoerc weder ver-

leent ende verlyet , verleenen ende verlyen mit defen onRn brieve

te houden van ons, ende van onl'e nacomelingcn Graven of Gra-

vinnen te Hollant hy ende fyne naecomtlingcn tot eenen onverilerf-

felyken erflcene te verheergewaden met im ee paer conynen ende

voor fchryftgelt ende zegelgclt zes paer conynen , mit \ocr\\ aer-

den dat nae Florys doot dele voerfz huyfe ende erve comen fullen

op ten rechtenleenvolger,gewonnenby fynen wyvejoncfrouw^^/y^

Helmtchs 'Docbter van 'Doernick ; Behoudelyk dat Floris voerfz mit

„ onfer hant fynre vryen willealtyddairmedelal mogendoen inte ver-

„ copenof dairof anders te ordinercn , alfoo verre alit iiim geliefde fyn

„ leven langgeduyerende? mair wairt faeke, dat hy olflyvigh worde
„ fonder blyckende geboirte hy ]ox\cixo\i'^'GAiydtvan'Doornick voorfz

„ gewonnen after telatenendehier en binnen by onfer hant dair in an-

„ ders niet geordineert noch bebrieft en hadde , foo fal die voorfz

„ buys ende erve comen ende erven op fyne reghte leenvolger, het

„ fy man of wyf, ende van dien voirtgaen van grade tc grade als

„ een onverflerffelyk erfleen fchuldich is te gaen , welk lant, buys

»

„ ende erve voorfz gelyck boven bepaelt ftaet, Florys ende fyne naco-

„ melingen voorfz htbben , houden ende gebruyken fullen mogen tot

„ hoiren beften oirbair ende proffyte mit alien alfulcken boemte ,

)) wilt, w ilderniffen ende anders fynen toebehoirene alfer nu ter tyt

), op ftaet endeby ende fyne nacomelinge namaels dair op planten fullen

„ mit alien conynen die dair op fyn of noch voeden fullen moegen ,

,, Ende want \vy voerfz ons ende onfen nacomelingen Graven oft'

„ Gravinnen te Hollant Florys voirfz ende fyne nacomelingen dit al-

„ dus va{le,geftade en onverbreekelyk houden uillen, ende van eenen

„ ygelycken gehouden willen hebben tot eeuwigen dage, foo hebben
„ wy des te getuyge defen brieff doen zegelen mit onfen zegel bier

„ angehangen ; Gegeven op ten 15 daeb in Maerte in 't iaer ons
„ Heeren duyfcnt vicr hondert fcs en dertigh na den loope van onfen
„ Hove.

« By mynen Heere den Hertoge, dair by wairendie Ileer van
}, Santez^ die Heer van Tjjeljteyn^ lieer f/orys vandenAbee-
}t le , Heer Geryt van Zyl, Godfchalk Oonii Ja'/i van der

)> Mye en mcer andere van den Raide

,

mcTder
Zcdert dien tyd is deze huiiinge altyd een leen van FJolland ge-

bleven
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bleven , en heeft verfcheide bezitters gehad , die in 't veryolg daar bertters

aan verfcheide benamingen hebben na gelaten ; als van Kyfbock , van H'^^L

den Ketel , van Bleyenhiircb , en van Brederode.

HeerFloris van ivyfhoek, in den jaare 1450 zynde overleden, had

deze zyne hofitede met de boomgaarden , landen enz, daar aan hoo-

rende by zynen uittcrften willegemaakt aan zynen ntve,Heer Willem

van Hoogwoude , gebooren uic zyne zufter N. van is.yfhoek, getrouvvt

met Heer Eduard of Evert , natuurlyken zoon van Hertog JVillem

van Bejeren , den zesden van dien naam , eerften Heer van Hoog-
woude en Acrtswoude ; maar Heer Willem vanHoogwoude binncn

zyne mondige dagen geflurven zynde, verviel het zelve huis op zy-

nen breeder , Heer Anthonis van Hoogwoude , Ridder , die vervol-

gens in den jaare i45z daarmede verlyd wierd. Deze Heer dit huis

eenige jaaren bezeten hebbende, droeg het in den jaare 1483. opaan
Heer 'Philips van Waffcnaar^ Ridder, dog deze verkogt het kort

daaraan aan Heer Floris van Borjjeten , die daar van in den jaare

1487. het verly ontfing. Na hem wicrd in 1494 eigenaar Heer tlo-

ris Oom van Wyngaarden , Ridder , Ambagtsheer van Yirelmonde ,

Raad in den Hove van Holland en bevvaarder van 't Haagfchc Bofch.

Na zyn overlyden quam het op zynen zoon Jooji van JVyngaarden >

Hecre van yielmonde,en zynen Neef Heer Cornells vanBorffelen^A^
gctrouwt hebbende Margareta iieukelaars , Heer Floris dogters dogter.

Feeryoo/?vi'ierd in 1533 daarmede verlyt, dog droeg het in if37we-
dcr op aan zynen neef , . leer Cornelis van Borjfelen voornt. , die dezelve
ho llede nogdat zelve jaar verkogt &:in Heer Heifnan van Mie?'op, Am-
bagtshcer vande/G?/^/, Rekenmeeller in denHage, oudflen (y) zoon
van Mr. Finccnt Cornelisz van Alyerop , in zyn leven Treforier-Generaal

;

van -w'len het verfticrf op zynen zoon Heer Sebafliaan van Mierop ,

p;e/.eid van dc Ketel ^ dienevens zyne zufter Jonkvrouwe Johanna van
de Ketel, by brieve van den 13. Mei i5'6o,' daar mede verlyd wierd.
Na doode van den voorn. Heer Sebaftiaan , verviel het in 't jaar i$6j
op zynen broeder Heer Johan Heymans van- Mierop , gezeid van de
Ketel; by welkers overlyden de voorfz huizinge in den jaare i$7o
quam aan zynen oom Heer Cornelis van Mierop , tweeden zoon van
den voorn. Mr. Vincent Cornelisz , Raad in den Hove van Holland

,

Eeken van de Kapelle ten Hove en Domprooll te Utrecht. Den lo
Junii 15^3 wierd daarvan bczitcer Heer Cornelis van Blyenbnrch Het-
mans by doode van den voorn. Heer Cornelis van Mierop , zynen
oud-oom van 's moeders zyde. Deze het zelve jaar zynde overle-

den, verviel het aan zynen oom Wetr Jacob van Mierop y Heere van
CabaUi derden zoon van Mr. Vincent Cornelisz voornt. , die deze
huizinge , vermits hy geene kinderen hadde , maakte na zyne dood aan
zynen Neef, Heer Cornelis van Biyenburg^ daar hy oud-oom over
was, die vervolgens den 5-. Maart i^c^s daar van verly nam ; dog
verkogt dezelve huizinge daarna aan Jonkhr. Joachim van Harden'

broeki die daarvan by brieve van den "19. April 1604 in 't bezit zyn-

de

iy) VolgensS. v. Lecuwcn in 't gcflagt-rcgiftcr w;;iV^vr#/', /<i^. 10, 17. zic

daar tegcns Goudhoevcn, pag. 1 1 1.



Byde
Societeit

in i6Si3

gekogt.

En tot

ceue A-
cacieniie

militiiar

gemaalct

rreder-

oniiu

741 13 E S C II K Y V 1 N G

de geftelt , vvcderom ten zclven dage de hofilede overdroeg aan Heer

Remoutvan Breueroae^ Kidder, Heere van Veenhuizen,Spanbroeken

Oofthuizcn , Prcfidcnt in den Hogcn Rade in Holland , Baanderheer van

Wcfcnbcrgh in Zweden by gitle van den Koning , by wien hy als af-

ge/ant rclidcerde, Lid van de Kidderlchap van Holland, &c. Na zyn

overlyden, 't geen voorvicl den ixjanuaiii 1633. quam hct voorfz

huis by fchcidingc en deilinge van zyne nagelatene goedercn op zy-

ne dogters jonkvrouvven E~i>^abet-/ldriayia-i Vrouvve van Brederode

en Wefenbiirch en t_Anna-Chatharma, Vrouvve van Oofthuizen &c.

wclke beide den 14 April 1635-. daarmede verlyd wierden. In den

jaare 165-1 verkogten zy de mecrgem. hofflede aan Heer Johan-fVol-

phert van Brederode voor de iomme van 3 7^00 guld.,en droegen hem
dezelve op by brieve gedagtekent den x8. Februarii i65-x. Van hem
ging hct huis in den jaare 1656 over aan zynen oudften zoon Heer
Hendrikvan Brederode^ Heere van Brederode, Vianen, Ameiden,
Tienhoven, enz. die het volgende jaar door een val van zyn paard

te Amiens ongehuwt ftierf. Hy had by zynen laatllen wille van den
6. April 1657 zynen broeder Heer IVoiphert van Brederode, Heere
van Hervvynen,Nievelt, Zwammerdam enz. tot erfgenaam ingeilelt,

die vervolgens den 16 December des zelven jaars met die iiuis verlyd

wierd. Dog deze Heer mede zondcr kindcren in den jaare 1679
zynde overleden, quam het nevens zyne ganfche nalatenfchap uit

kragte van zyn teftament van den 7. Mei 1664 , aan zyne oudfte zus-

ter Hetwich - /Ignes Froulyn van Brederode-, welke eerft den 4. Au-
gufti 1^83 van dit huis verly bequam, na dat zy het zelve alvorens

by ade van den 30, Julii des zelven jaars aan deHeeren van dc So-
cieteit hadde verkogt voor de fomme van 43 000 gulden en wierd ver-

volgens by brieve van den 4. Augufti 1683 door gemagtigden van de
voorn. Hetwich-Agnes Froulyn van Brederode daarmede verlyd de
Heer Johan van Biemont, Ontfanger van de Societeit, in den naam
en ten behoeve van het gemelde Ed. Mog. CoUegic.

De Heeren van de Societeit deden daar op ten genoege en welge-
vallcn van zyne Hoogheid Prins IVtUem den derden , namaals Koning
van Groot-Brittanie hoogl. memorie dit huis , 't gccn na dc dood van
Heer Wolfert van Brederode zeer vvas vervallen , heritelien , en
verders bequaam maken tot een Academ'ie milita'ir of oelFenpIaats

voor ridderlyke cxerciticn zoo te voet als te paard , en lieten ten dien
cinde aldaar oprcgtcn een menage, ftallinge en loopplaatsmetdenge-
volge van dien, om in tyd en wylen beqivaame pcrzoonen ten dienfte

van het Vaderland , in/onderheid in oorlogs t\ den te konnen voort-
brengen. Dog of wel dit oogmerk in den beginne eentamelyke goede
uitwerkinge hadde , zoo quam daarin na verloop van eenigc jaarcn

,

en wcl voornamentlyk door het opkomen van den oorlog tegens
Vrankryk in den jaare 1688 zodanige verfiappinge , dat alle die
oeffeningen aldaar genocgzaam flil Honden , of immers dat het klein
getal der leerlingen niet was van die aangelegentheid , dat men zoo
een koftbaare plaats met alle de Beampten en tocgchorigheden van
dien, daar toe bleef ondcrhouden. Weshalven de Heeren van de
bovengemelde Maatfchappye in den jaare 1704. bclloten het huiswe-
dcr te verkoopen, Hicr van waren kcopers Antonio ^yilvares Ma-

chado.
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chado^ ter 2,elver tyd algemeen bezorger vian de legers van dezen '704

Staat, en Jojeph d'ArredmidOy die het oude gebouw tot den grond ^"''^S^-

toe hebbendc doen afbreken, daar op vyf nieuwe aanzienlyke huizen l^^f^^"*

na de hedendaagfche bouwwyze deden zetten, welke ichoone hui- en'daar

zen den Haag aan die kant tans geen gcringe luiiler en aanzien toe- op vyf

brengen.
'

aanzien-

In vroegere tyden was het voorfz huis al voor het grootfte gedeel- ^en ge"-*

te van zyne boomgaarden en grond ontblooc. Want in 't einde van bouwt.

den jaare 1603 verzogten jonkheer Joachim van Hardenhroek en -Qq het
Fieter Sttrhngs^ die deze h'offtede van Heer Coruelis van Blyenburch grootiie

gekogt hadden , by requelle aan de Staten , dat het land , behooren- gedccire

tie aan deze huizinge, mogte vverden gcallodiaVijecrt , dat is uit leen lq"^^'^

tot vry eigen goed gemaakt, om het ze/ve nan erven uit te geven^ om gaartai

jchoone hiiizen daar op te timmeren tot gerief en cieraad van den Ha- voor-

ge\ 't geen hen gunftelyk by apoilille van den S.December deszelven |]^^"
^

jaars wierd toegeitaan, „ mits blyvende 't huis met den boomgaard afgeno-

33 leen en van alfulke natuure en te verheergewaarden , zulks 't ge- men en

55 heele goed te vooren gehouden is gcweeft. Hier op wierd ontrent verkogt.

de helft van het land daar van afgenomen , en met cen weg, ooft en inftraa-

welt loopende , doori'neden , welke weg aan de ooflzyde genoemt ten ver-

werd de Sterimgjiraat , na den voorn. Pieter Sterlings , en aan het ^^^'j^^"

welleinde de Cafuaryjiraat. Naderhand is de zuidelyke helft van ^en be-

dcn grond nog doorlneden met een gragt , lopende van de Caliiary- timmert«

flraat zuid op na de Pooten en Heerengragt , welke gragt naderhand

is overwulft en tot eene I'traat gemaakt , tans bekent met den naam
van de gedempte gragt of BIyenburch. In den jaare 1610 ver-

wierf ook de Heer van Veenhuizen , Prelident van den Hogen Rade,

35 dat zeker gedeelte van den grond van den tuin , annex zyne hui-

35 zinge alhier in den Hage op den hoek van de Pooten (nu de Lan-

35 ge Houtflraat ) begroot tot ontrent tzeventig roeden lands , by

55 hem verkogt om betimmert te werden5 als vry allodiaal goed ver-

35 kogt 5 gelevert en bezeten zal mogen werden , daar toe den Hee-

35 re Remonitrant het regt van Valfalage van het voorfz gedeelte

j5 wierd geremitteert , rnids dat de huizinge , erve , boomgaert

,

35 cingelen , gragten en verdere gedeelte van de tuinen leen zouden

35 biyven van natuure en te verheergewaden als tot nog toe te ge-

„ fchieden plach. Waar op dan vervolgens in de Houtltraat geltelt

zyn dric fraaje huizen 5 waar van het eerfte tans bewoont werd by
den Heer Mr. Willem van Erpecuin ^ Fiicaal en Procurcur-Generaal

van den Rade en Leenhove van Braband. Zulks dat het voorfz land

erve en boomgaarden , in voorige tyden aan de meergemelde hof-

llede behoort hebbcnde , meeft geheel , uitgenomen de tuin 5 leg-

gende agter ''i grootfte huis, tans bewoont en bezeten werdendc by

de weduwe wylen den Heer Joh. Dierquens^ in zyn leven Pailliu de-

zer lledc, van tyd tot tyd by fiukken zyn verkogt en uitgegeven aan

verfchcide perzoonen , om betimmert te werden.

Onder anderen is mede al vroeg in de voorige eeuw aan de zuid-
jji^^Jj

zyde vooraan in 't nieuw Voorhout een zeer groot voortrefFelyk huis s^nStae*

gebouwt door eenen Staekenberg -, die van gering zoldaat allengskens ^«»^«,?-

by trappen was opgeklomraen tot de waardigheid van Lieutenant-

Xxxx Gg-
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ij Generaal , eti in den oorlog zyne benrs hadde weren te maken. Dit

han/b^- huis wierd in 't begin (mogelyk fpotsuyze) genoemt Boere-ziveet

^

fcent en hecft een fchoone erve en Ihlle agter zig, uitkomende in de Ster-

mtitden
]ingf|raat. Na doode van Staekenberg is vandat huis door koop eige-

van'"t naar geworden George van Cats^ Heerc van Co'ficr^ &c. en na des-

huis van ^elfs infolvcntie Graaf IVilkm van Homes -y wiens ^\eduwe in ijxx
**^"

. zynde overleden, is het zelve door koop gekomen aan den Hoog-

%'^nHor- Edelen gebooren Heer Aalhrecht-Nicolaas van Scbagen , Hecre van

net. GoHdriaan-i &c. by wiens douariere de voorfz huizinge tans nog be-

, „ . woont en bezeten werd.

vanS- Aan de zuidzyde van het Voorhout was iri den jaare 1 570 ( No. 58)

tout, bekent het huis van den Heer Arent Sasbout, Ridder, Heer vanSpa-
p^^,^'^" land, zoon van Mrjooft Sasbout. Hy wierd eerit Raad in den Ho-

dcnt'van ve van Holland, en is in 154.6 zytien vader opgevolgc in den ftaat van

denfe- Cancelier van Gelderland tot Aernhem. Daarna wierd hy door Ko-

b"^" ning Fbilips den tweeden verkooren tot Prefident van zynen Secreten
^ ' Rade te Bruflel, by brieve getekent te Madrid den i Junii l^J^^, dog

week daarna in if7^> ( vermids de troubelen} na Holland en llierf in

den Hage 15-83 {a). Volgens de aantekeninge van Math, van der

Houve waren in den jaare 1635 van dit huis beziiters de Heeren en

Mxs. Broukhoven er\ BoulenSy die op het meergemelde quohier \an

het jaar 16x7 uitgedrukt werdcn met den naatn van den Heer Mr.

Jacob -van Broiikhoven en den Advocaat Boulens , by welke laatfte

aangeiekent Itaat , nu ( 163 r } de Heer Mr. Boulens Ridder. Hier

uit fchynt, dat het voorfz huis toen al in tween was verdeelt , wer-

By wien dende het laatfte gedeelte { 't geen aan het fteetje grenll ) tans be-
3*^8*"" woont by den Heer en Mr. Uendrik Hooft , Rekenmeefter van de

wcrd'be^ Graaffelj^khcids Domeinen in Holland ; en het tweede gedeelte by
woont. den Heer en Mr. Nikolaas van den Haar > Griffier in den Hoogen

Rade.
tHuis ^an de andere zyde van het evengemelde flop of fleegje ftond ter

//ffrw4« zelver tyd het huis van den Heer van Cabau , te vindeh onder No.

Cabau. 63. Of dit huis door den grooten Vincent Comelisz van Mierop,Txt-

forier-Generaal van Keizer Karel over de Nederlanden en Heere van

Cabau geftigt zy , dan of het den naam draagt na zynen oudften

zoon Heer Jacob lianMierop^ Heer van Cabau , alhier in den Hage
kinderloos in den jaare ijp^ gcfturven, oud zynde 75- jaaren , is by
ens onzeker. Na hem is daar van eigenaar geweeil Heer Frangois

'van jierjen Ridder, Heef van Sommclsdyk, Ambagtsheer van St. O-
dolphusLand, gezeit Oeltgensplaat , &c. , den ^I Januarii 1619 be-

fchreven in de orde van de Ridderfchap van Holland. \'an v/iens

erfgenamen het naderhand by koop gekomen is aan den Heere ft^il-

T»M lem Benttnk^ Grave van 'Portland ^ die liet zclve huis merkelyk heeft

hoore • ^^^^ verbcteren en na de hedendaagfche wyze op9icren , zoo dat het

dc dea' tans voor geene huizinge in fraaiheid behoeft te wyken ; behalven dat
Grave het ook is van zulke groote uitgeftrektheid , dat 'er geen wedergade

Vmind ^^ ^^^ Hage gevonden vi^erd i zynde aan de gemeene ftraat hondert

zes en dertig voeten breed. Het zelve pronkt in den voorgevel met

in) ZicBkisw. Btffhr, van Dtlft. z. d$tl^ pag. 784.
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43 fchuiframen en een pragtig wapen van den gemelden Graaf boven
dc deur.

Van geen gering begrip en aanzien was ook het huis van Jonkheer
Henrik Croejing ^ Heer van Benthuizen en Zoetermeevy al in iff9 en
vervolgens tot 1580 wegens de Heeren Edelen ter dagvaarden vande
Staaten van Holland verfchtncn, li^ande aan den ^'yverberg(N'\ 57)
in 16:7 bewoont by de weduw e van den Heer Lancelot van Breaero-

^e, Raad ordinaris in den Hove van Holland {b) , en in laatere ty-
den in eigendom bezeten en voor een gedeelte bewoont by den Hee-
re Mr. Lomelis de Jonge , Heer van iLllemeet , Sic, in zyn leven
Ontfanger Generaal van de Unie.

Maar veel heerlyker doed zig tans nog op het oud adelyk huis vah
den Heere van Tjk'ljlein (f ) ftaande aan de Plaats op den hoek van
de Kneuterdyk, op de mcergcmelde kanrt N". 67. bekent met den
naam van 't huis -van Van dtr Nieuburch , zynde ongetw yffelt de Heer
en Mr.- Cornells van der Nieubv.rg , die door Koning Philips den U.
tot Fvaad ordinaris van den Hoa e van Ploi'and in plaatze van den ge-
deporteerden Mr. Gitillanme Snouckaert wierd aangeftelt by Commil-
fie gcdagtekent den 1 December iff*;. Ten ware men het liever

wilde toefchryven aan den Heer Mr. '^Dirk van der Nieuburch in if73.
Raad in den gemelden Hove en 1591 Prefident in den Hogen Rade ,

overlcden den 7 Januarii if 96. Het fchynt naderhand in tween ver-
deelt te zyn geweelt, dewyl Math, van der Houve op 't jaar 163 jr

zegt, nu dc Herbirge de Moriaan en 't huis van den Heer fVits op de
Tlaats. En zoo wy niet en miflen , heeft het grootfte gedeelte in
laatere tyd toegekomen den hoog Ed. gebooren Heer Gothard van
Gthkelt Vryheer van Amerongen, namaals Grave van Athlone , en
Baron van Agrim , Veldmaarfchalk van de Legers der Vereenigde
Nederlanden , overleden den n Februari 1703 ; werdende jegen-
woordig bewoont by den Heere Mr. Adriaan-Tieter Hiniofa , Prefi-

dent van den voorfz. Hove.
Niet verre van daar zag men v/el eer aan de noordzyde van de

Plaats > dat over oude huis, 't geen de overleveringen medebrengen,
dat geweeft zoude zyn het jagtiiuis der eerlte Graaven van Holland,
't geen op de meergemelde kaart voorkomt onder N". S9- > en aldaar

geiioemt ^verd , het hiiys van Perfyn Prefident tot UtJ'echt. Dees was
Mr. Hippolytus van Perfyn , een man van eer' en aanzien , eerll Raad
in den liove van Holland , daarna Prefident van den Hove van Vries-

Xxxx 2 land
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(^) Deze Heer wierd den 10 Maart 1620. van zyn Raads-ampt verlaren j de
rede en oorzaak waarommc, zie Rcfolutien van Holland van den zi. Fcbruarii

f en zo Maart van 't gem. jaar.

{c) Dat dc Heer van Yflelftein in 1445 zync hui7inge in denHage hadde, blykt
uit een norabclc adie, geregiftreert in het I X. Memoriaalbock van den Griffier Ro-
fc/o/. 24. alwaar onder anderen gevondcn werden deze woorden ; „ Niettemin

„ om ymmerdie zocne te helpen onderhouden , fcyt die Heere van IJJ'elJleynf voirr,

„ dat hy woenachtich is in den Hage en hecft dair buys en huysgefinne, en wesr

,> men bevindcn fal ten minfte quetle van den Lande in alfoo verre, als dat dragen
>, macb, falfy gacrne doen gclyken andere vocr him en voir fync huisgefinne aUbo
,1 lange als hy in den Hage woint.
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land tot Lecuwaarden, en eindelyk van het Hof van Utrecht, alwaar

hy in dcnjaare 1568 overleed. In den jaare if66 , tyd der bekende

en onhezonnc beeldilorming , vond hy zig in den Hage , en moefl:

datModte werk met eigen' oogen aanlchouwen , gelyk \vy tzyner

plaatze vermeld hebben. Van dit huis , dat een oud leen van Arkel

is , ware veel te melden , dog men zou ligt oordeclen dat wy ons

met tc vecl kleinigheden ophouden. Des zullen wy alleen kortelyk ge-

wagen, dat in den jaare 1436 daar mcde verlyd wierd eenen Woiiter-

Jan Balejans zoone ; dat het daarna gewandelt heWsende door ver-

fcheide Jianden , in den jaare 1461 daar mede wierd verlyd Heer Lo-

de-ivyk 'van Trejlong-, in 1497 Mr. Jacob Gout, en in 1537 Jan Hen-

dricksz^ by wiens overlyden het in den jaare 15-41 verflierf op zynen

20on de gedagte Mr. HypoHtiis Pcrjyn , en by atikrven van dezen in

1568 , Aveder op zynen zoon Johan Perjyn. Deze verkoft het in

1582 aan Hendrik Michichzy een Waard, zedert wclken tyd het zy-

nen luirter , van door luid on van aanzien bewoont te werden , ver-

loor. Een andere omllandigheid dit huis betreffende, is, dat het van

ouds by zekere namcn is bekent geweelt, dewyl men vind, dat het

in den jaare i45'9 den naam droeg van St. Joris , in ifis den Draak,
en na i^Sx de otide Ziuaaii, welke (d) naam daar aan gebleven is>

tot dat het in't eindeder voorleede eeuw , ten gronde toe afgebroken,

en opdeszelfs breed erf twee goede enzinnelyke huizen geboiiwt zyn.

Aan de overzyde van de Plaats , byna regt over liet voorcn befchre-

ven huis was in 1^7: bekent het huis van Maria Fo\]en^ op de kaart

aangewezen met N^. 71. 't gcen Math, van der Iloeve, op 't jaar

163 >- zegt nu te zyii Huhhoiit , Gorkum en andere huizingen daar ag-

ter aan. Waaruit men moet befiuitcn, dat het voorheen al een groot
en aanzienlyk gcbouw moct zyn geweeft, 't geen naderhand in ver-

fcheide perceelen is verdeelt geworden.

Van geen minder aanzien was Jiet huis van de Vrouwe van He!-
monty ftaande in 't begin van 't W'^elkinde op den noord-hoek van de

Jan Ilendrikftraat, op de kaart aangewezen No. 55-. en in den jaare

1627 en A ervolgens bezcten by Mr. Cornells Nobclaar. In laaicr tyd
is van dit huis eigenaar gew eefl de Heer Mr. Qjiintyn van Strycn ,

Raad in den Rade en Leenhove van Brabant &c. Miens weduwetans
daar van nog bezitfler z,ynde , Jiet zelve in den voorleden jaare van
vooren na de hedendaagfche bouwyze heeft laaten opfieren, u^aar
door het nu teenemaal van zyne oude gelklte ontbloot is.

Onder alle de Adelyke huizen, die'er van oude tyden nog in we-
zen zyn, is geen van de minften liet huis van de Heeren van ^Jfcn-
delft i Ikande en gelegen aan de zuid-zyde van het Weft-einde, te-

gen over het jegenwoordige Wees - huis , op de kaart aangetekenc N .

Ji. dog wanneer en by wien het zelve eigentlyk geftigt zy, hebben
wy tot nog toe niet konnen ontdeivken. Goud'hoeven ( e ) ttelt , dat
dit huis voor't meerendeel isgedaan timmerenontrent den jaare 1520
by Ileer Gerrit van xyijjendelft > Ridder leerrtePreefiderendc Raad in
den Hove van Holland , en voegt 'er by , dat het in zynen tyd ver

meer-
{d) Zic M. van der Houve ter aangchaakk plaatze en 00k 't geen wy hicr voo

tea fag. 2. en yz. aangaande dit huis hebben aangctekcnt. {e) jpag. pj.
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meerdert en verbetert is door Jonkheer Gerrit Meer van Affendelft ,

ongehuwt overleden Ao. iciy. Maar wy zouden in tegendeel van
• gevoelen wezen , dat men den eerflen aan'eg en rtigtinge van 't zelve
huis aan eerder en vroeger Heeren moet toefchryven , waar toe ons Wan
aanleidinge heefrgegeven, eerltelyk ; dat wy vinden, dat Genit van [^^^^

AjJtTtdelft^ Grootvader van den voorn. PraBfidenr, al in den jaare 1469. geOigc.

Raad in den Hage is geweelt f/;, en vervolgcns zyne M'ooninge al-

daar heeft gehad, zynde ovefleden den 9. (Jftober 14.86 {g). Dat
00k zyn zoon Claas van ,ijjendelft , vader van den zelven Praelident, in

den jaare 1501. in den Hage zynde gellurven, aldaar in de groote
kerk in de kapelle van Affendelft is begravtn, nalatende zyne liuis-

vrouwe Alyt van Kyjhoieh^ Vroiuve van, Airendelft , die in den jaare

ifof van 't voorfz. huis bezitlter is geweefl; , als bJykt uit zekerefl

kulling-brief van den 31 Oftober 1^05' ten behoeve van de Huys-zit-

ten-armtn alhier, fpecialyk. geveftigt op een buys ftaande in V Ifejiende,

heleg^n aa)i, de Nourtzyde de Vrouwe van K^fiendelf't. In den jaare

i6i9\vierd by refolutie van de Staten van Zeeland van den 8 Maarc
deszelven jaars met dit huis verlyd Vrouwe Anna^ Vrouw tot AJfen-

delfty weduwe wylen Heer Gerrit van Ren.ffe y Heer van der Aa, by
doode van haaren breeder Ileere Gerrit , Heer tot Ajjendeljl; , haar
aanbellurveh. Naderhand is van die huis eigenaar geweefl de lioog ,

Edele gebooren Heer George Fredertk de Renejje y Baron van Elderen,
Heere van Alicndelft , die Jiet in den jaare 1677 verkogt aan Don E-
tnanuel brancifco de Lyra , in dien tyd Envoye Extraordinaris van Behoor^

den Koning van bpanje aan dezen Staat , zedert welken tyd de Af-
^(f '^

gezanten van dien Monarch daarin hun verblyf hebben gehouden. In zanten

den voormuur vertoont zlg het wapen van bpanje , ten bewyze , dat v»"

het aan die kroon eigeh is , weshalven het daarom ook den naam be- ^P^"^^'

komen lieeft van het HOP V AN SPANJ E. En wy zyn berigt,

dflt het tans nog te boek ftaat op den naam van den zelven Don E-
manuel Francifco de Lyra Ontrent dit huis is zeer aanmerkens
waardig, dat htt zelve, gelegen midden in den Lande van Holland,
en zuks als onder de belcherminge van den Graaf, egter aan den
Abt van 't klooller van de Lieve Vrouwe te Middelburg is opgedra- isteeno

gen en van hem te leen gehouden wierd , gelyk het zelve nog in den roerig

jaare 1678 van de Staten van Zeeland als reprefenianten van de ge- ^^"'^^

melde Abdye verheft is geworden, waar van de Leen brief hier ag- ygn^*
ter te vinden is onder de letter B B B, MiddeJ*

Dit huis is een van de grootfte en aanzienelykfle gebouwen van den ^^"'^ch,

Hage ^ hebbende de grond of erve zig eertyds uitgefirekt tot aan de
Affendelft-ilraat, weike van 't zelve huis haare benaminge heeft ge-

kregen, en tot nog toe behouden {h\ Het is wyders niet alleen

X X X X J van

(/) Goudhoeven,r)<jg. iof. S. v. Lccuwen .Ba/, llluji. fag. 1470.

(^) S. V. Leeuwen
,
/)i?^ 8f4.

(h) Jacob van der Does in zyne Befchfyvingc van 's Gravenhage fag. jj. ge=

iuigt hier van aldus.

Dog cer wy onfe voet uvt hft Wefteynde (ctten,

Zn kan den \.zkr op den Aflendclft-rtraat lettcn,

En 7ien verwonderend' nu fchoone huyfen ftaan,

Daar hy voor weynig tyd het vec nog had zien gaanv
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van een grooten ontreck , ten aanzien van dc huizinge » maar daar

aan is ook in laatere tyden gevoegt een zeer aanmerkelyk gebouw ,

waar in de Goddienft naar de plegtighcden van de Roomfche Kcrke,

zeer opentlyk en in de Nederduicfche taale \vcrd geoeft'ent , fchoon

de <iezanten van Spanje die taale nooit C^nag men wel zeggen ) ver-

flaan: en waar toe dierhalven akoos een groote vergaderinge van

Roomi'ch gezindcn toevloeit. Maar boven dien hcefr het zelve huis

eenen zoo uitgeftrektcn tuin, die eenen uitgang heeft in de llraat ge-

naamt rt'^ Laaii, dat die, buiten dien van het zoo genaamde Oude-

Hof'm liet Noorteinde, voor geenen anderen in den Ilage te wyken
heeft > 't geen eene bjzondere lugtigheid en vermakelykheid aan het

zelve huis verl'chaft, vcike nog mede werd opgeluiftert door een

fontein in 't midden van den tuin geplaatil, werwaarts het water van

boven den huize afvloeiende , weder tot een goede hoogte werd op-

geworpen. De breette \an het erf aan het Wefteinde , en de groot-

te van den tuin, zyn zoo aanmerkelyk, dat 'er alhier byna geen \ve-

dergade van is: en zulks daarop zoude konnen werden gebouwt een

. „ . van de pragtigfte paleizen die men in defe L.anden zoude vinden.

van den Nog een andcr oud adelyk gebouw zag men in den meergemeldeti
Heer jaare 1570 aan de noordzyde van het Welleinde , niet verre van de
van Vleerrteeg, op de kaart onder N^. 65". bekent met den naam van 'c
^'^'"'^'

huis van den Heer van sprang. "V^'ie daar van lligter zy geweeft,

hebben wy niet konnen opfpeuren-, dog zeker is 't dat het zelve in

den jaare ij6f (/J in eigendom beztten en bew oont wierd by den
I leere Mr. Jacob va.n der "'Duin., Heer van Sprange , al in ijjg ter

Nader- dagvaart befchreven onder de Edclen van Holland. Naderhand is het

J)*"^ H
gekomen aanjonkheer Thil.'ps de la Torre , Heer van N'alkenifTe, uit

Heer Brabant, en na zyn overlyden op Jonkheer Francois de la Torre ,

vmVal- Heer van Valkenille, op wiens naam het zelve huis in 1635- nog ten
kenijfe. prothocolle aangetekent ftond. Deze Heer was ter zelver tyd ook

bezitter van 't huis te Tol totKoudekerk. Het voorfz. huis, *t geen
van eene groote uitgeftrektheid was, is zedcrt zodanig verandert en
in verfcheide woonhuizen verdeelt , dat 'er tans v\ einig of niets meer
van te vinden is.

Ja^ den ^"^ ^^^ Nobelftraat vond men ter zelver tyd ook twee adelyke hui-
Heer zen , waar van het cerlle , ftaande aan de noordzyde , uitwyzens de
van meergemelde kaart No. <S6 , den naam droeg van het huis van den
^f' Heer van Bronkborji. Of deze nu geweelt zy Mr. T>irk van Bronk-

horft^ in If 73- Raad ordinaris in den Hove van Holland , derven wy
met zekerheid niet ter nederllellen , om dat hy by S. van Lecu-
wen k) in 't geflagt Regifter der Bronkhorften niet vermeld werd.
Op 't Quohier over den jaare 1617 en eenige volgende ftaat dit huis
met Jiet huts van Splinter aan gcfclireven op den naam van Andries

van

(i) Dit biykt uit ccn a£te van borgtogt, gcdagtckent den 3. Maart if 65-

,

waaiby \-{qcy Jacob van der Duyn^ Heerc van Spninge, zig conftitucert waaibor-
ge voor Jan Claesz van Alphcn, en tot zekerheid veibind „ zyn buys en erve daar
„ hy inwoont, in 't Wcftcynde van den Hage, belent ten oolten de weduwevan
,, . .

. , wcil de Rcftor van den Hage, zuyt dc Hccreflraat en noort St. Agmc
i, ten Sufterhuys, cnz.

{k) Bat. Iliujlr. pag. 8p4.
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van Bronkh'irft , nu (163!) den Heer "van Vliet , ongetwyffelt Jonk-
iieer IVillun van tironkhur/i , Heer van V'.ict ^ die in 1635 ook bezitter

was van 't huis te Boukh.rft te Noortv/ykerhout by t dorp van Voor-
hout ( / j 't gcen tans niet meer in wezen is. Uit de begrooting vart

de verpondinge ( bedragende volgens het gemelde Quohier de zom-
me van 86 guld 16 Itiiiv. ) is te beiluiten, dat het voorfz. huis een
zeer groot en aanzicniyk gebouw moet zyn geweeit, 't geen in laate-

re tyden is gefepareert eh in twee huizen verdeelt geworden. Tans
"werd het oudfte gedeeltc in eigendom bezeten by den Heer Mr. Ar-
noldus de Sttrke^, Advocaat vdor den Hove van juilitie , die het zel-

ve in den jaare 17x7 heeft laaten vertimmeren en na den hcdendaagze
bouwwyze ver^ieren , zulks dat het nu t'eenemaal zyne voorige ge-
daante heeft verlooren. Het andere gedeeltc , 't geen zyn oude
gellalre nog eenigzints heeft behoud^'n , werd jegenswoordig bewoont
by den A uditeur Johan-Bemhart de la faille.

Het tweede, gelegen aan dezelve zyde, aangewezen op de kaart

met Nf^. 68 , was het huis van den Heer en Mr. Dammas van IDrogen-

dyk, door Koning Philips den II. by brieve van den 19 Odober if^^
tot extraordinaris en in iffy tot ordinaris Raad in den Hove van
Holland aangeftelt, overleden den iz September 15-60. In 1617 was
daar van eigenaar de Heere van Schagen , Vryheer van Goudriaan ,

enz. wiens wapen nevens dat van zyne Vrouw men nog heden in den
voorgevel ziet. In den jaare 10b 8 is dit huis in tween gefphft, wer-
dendc het eerte gedeelte tans by den Heer Jan van Hoornheek, Sche-
pen dezer Itede , en het ander by Mevrouw weduwe wylen den
Heer en Mr. Iman Can , in zyn leven Raad ordinaris wegcns Zee-
land in den Hove Provintiaal.

Van veel vroeger ttigting is het huis van den Ileer van Madrtwyk,
ftaande in de oude Molfbaat op den hoek van 't Gafthuis-flieegje , op
de Kaart aangetekent No. 61. By wien en wanneer iietzelve gebouwt
zy , is ter onzer kennifle niet gekomen, dog de uiterlyke geftalte , de
dikke en zwaare muuren, het hooge toorentie en andere lekenen

geven genoeg te kennen, dat het in de twee voorgaande eeuwenniet

en is geltigt. 'c Was ook voorheen van veel grooter uitgeftrektheid )

zynde (zoo wy onderregt werderi) in den jaare 1677 in tween ge-

fchieden, en als toen gekomen in handen van particulieren. Omden
jaare 1^70 was daarvan bezitter de Heerc en Mr. Cornelis de Jonge^
Heer van Baartwyk, Rekerimeefter van Holland. Deze week in den
jaare if7z na Utrecht , alwaar hy in ifjB ftierf In 1627 (lond Jictop

't meergem. Quohier ten naame van de weduwe van den Heer van

Baartwyk.
Aan de ooftzyde van 't Noordeinde regt dvef den ingoing van de

Molenftraat vertoont zig het huis , wel eer gebouwt door Jonkheere
Otto van Egmontt Heer van Kenenburg , een Heer in de gefchied-

fchrifien onzer Vadcrlandfche zaaken der zelliende eeuw zeer ver-

maart. Hy wierd in den jaare iff 5 door Koning Thilips den II. te

Bruffel Ridder geflagen , en was een der zamen verbondenc Edc-
len ( w« ) , die het bckende requeft ui den jaare i ^6(> ondertekcnden

en
(/) 'Math, van der Houve, Handv. Chron. pag. 155.
\m) S. V. Leeuwen. Bat. Illujir. fag, 768. Govmiotvzn, pag.mihi 6z%,
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cn aan Vrouwc Margaretavan Tartna , Gouvernante der Nederlan-

den binnen Bruflel overgaven. Als Lid der Riddeifchap en Edelen

heeft hy zedcrt den jaare 15-43 tot aan zynen dood, die in 158 j voor-

viel, de Staatze Vergaderingen den meellen tyd bjgewoont. Goud-

hoeven legt («), dat hy 00k is geweelt Regilkr-meefter van Hol-

land. In 1617 en vervolgens was van die huis eigenaar de JHeer van

Cabau. Tans wcrd het bezeten by den Heer en Mr. Cornells van

Aerfitrii Heere van Hoogerheide, VoshoI> enz., die het zelvc in den

jaare 1712. hebbende gekogt, den voorgevel zoo met opfchuiframcn

als anderzints na de hedendaagze wyze heeft laaten opcieren. Het is

een zeer fraai en aanzicnlyk gebouw , aan de gemeene Itraat van een

groote breedte en van binnen met verfcheide voortreffelyke kamers

en vertrekkcn voorzien. De hegtheid en uiterlyke geftalte doen je-

genswoordig nog genoeg zien dat hec van geene overgroote oudhcid

is, Niettemin is het zekcr dat het zelve al voor den jaare 1570 is ge-

ftigt, nadien dit huis op de mecrgemelde kaart onder No. 5-3. aange-

wezen llaat.

Het Noordeinde een weinig verder intredende , ontmoet men aan

de weflzyde dat ovcrheerlyk en pragtiggebouw, tans bekent met den

naam van 't Oude Hof:, waar van in den jaare 1533 de eerlle grondilag

is gelegt door Wilkm Goudt^ ( ) Ontfanger Generaal van Holland,

na wiens dood het zelve gckomen is aan den Heer Laurens van Bi'ouk-

horji en daarna aan den Heer en Mr. Quintyn TFditfeii, Ambagtshecr

van Brandwyk, Raad ordinaris in den Hove van Holland, waar door

dit huis den naam bequaam van V huis van Brandwyk:) met welken

naam het ook op de meer aangehaalde kaart onder N '. 60. aangete-

kent flaat. Na 'taffterven van den gemelden Heer zyn daar van eige-

naars geworden Jacob IFeitzen^ Heer van Brandwyk en Pieter Per-

fyn, als in huwelyk hebbende Maria IFeitzen ^ uit kragte van zeker

contrad tulTchen Juffr. Adriana Perjyn des voorfz Brandwyks moeder
en den voorn. Pieter Perfyn gemaakt den 16 Augufti if<^)6. Van
deze(pj kogten het de Staaten van Holland in den jaare 155)5- voor

de zomme van 14100- guld., na dat de gemelde Staten het huis al-

voorens eenige jaare ten behoeve en tot inwooninge van de Princes

Louife de Coligny y weduwe wylenPr'ms fFi/Itm den eerj^euy en haaren

jongen zoon Prins Frederik-Hendrik (^) in huur hadden gehouden.
Jtin-

i (») Pag- 1 85. in 't Geflagt-regiftcr van Mfrc/?a».

(0 ) Hy had in i f 16 zyn huis op de Vyverbcrg, uitwyzens dc aftc van protcft

vande H.Geellmcefters, hier vooren^^j^g. f68. gediuktj in welkc cn ook nog in

eenige andeic aftens hy getitelc werd Rentmcefter Generaal van No:)rtholland.

(*) Hoc deze handeling en koop zig heeft toegediagcn, zie Rclolutien van

Holland van den 1 1 , 21 , 24 cn 27. Januarii i $05.

(q) Ingevolge vande rcfoluiic van den 18. Januaiii 1591., waar vnn wy de

woordcn, om ecnig omftandighedcn in dezehe vervat, alhicr zulkn uitfchry-

vcn : 1, Allbo fyne Exccllentie dc Staien van Holland hccfi docn voorhouden cn

„ vcrfockcn, dat gemerkt de Princeflc van Oranje langen tyd acnpchoudcn hccft

,

„ om met het jongen Hcerkcn haeren zoon alhier in den Hage te mogen komca

„ rcfidcrcn, door dicn zyl. in Zccland niet wel aciden kunncn , dezclve vcr-

„ glint foudc mogen werden de bcwoninge van dc gehcele huxftnge van Hrand^

„ wyk^ tot lafte vandcnLande, foo veel de huurc nangaai , doorditn haic Exel-

I, lenticinZeelandegeenclaltcnvanhuyre heett gcdragen, hebbende Sutcn, in

aan-
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Eindclyk is het geraakt in handen van den laatftgemelden Prins, die Nadcr-^

het zelve heeft herbouwt en gebragt in dien heerlyken Hand , waar komen

in men 't heden nog beichouvvt. bit huis is een , ja mag men wel aan Prins

zeggen , het iciioonlle van aile dc huizen , die in den Hage gezien
J^'/;^;^.

wtrden, en werd met regt genoemc cen HOF, niet allien om des- ^y,^,

rc\h wyde uitgeltrektheid , grootsheid en cicrlyklieid van 't ge-

boLiw, maar 00k wel in^onderheid, om dat het by veele gclegent-
^^ ^^^_

heden heeft verftrekt tot een verblyf van Koningen , Princen en „i^h<.ici

Voritcn (r). Jegcnswoordig bezit het zyne ivoninglyke Majelteit vairit;e-

van i'ruiiren. hidien wy dit zoo hcerlyk gebouw in alle zyne deelen ^uuw.

zouden willen befchryven , verre zoude onze pen te kort Ichieten

,

en derhalven zullen wy hier gebriiiken de woorden van den Heer

Jacob van der Does, in zyne belchryvinge van 'sGraven-Hage , die

het zclve in dezer voegen afmaalt.

Treedt nu een weynig voort , en daedlyk zult gy komen
Aen 't Oude Hof, een wcrk daer acht op d ent gcnomen:

Een Koninglyk Paleys en die 't met oordeel wil

Doorzien , die blyv' voor 't minll een uur of twee hier ftil

Ilec is een oudt Ituk A\'erks, dat eertyds is gebouwen
\"an Careis Thefaurier (s), die hier zich pleeg fonthouwen

:

Wanneer hy in den Haegli quam foekcn zyn vermaeck

,

Of dat hem hier ter plaets dee komen 's iveizers faeck.

Daerna is d'eygendom aen Brandtwyks huys gekomen,
Dat heeft hier voor een tydt fyn wooning ingenomen

:

Dog eyndelyk foo is 't geraekt in Fredericks hand

,

Die het gebracht heeft in foo heerlyken ftandt.

y y y y Die

i, aanficninge van dc gclegcntheyt der faeke van de Piinccfle voornt. en het ver-

,, foek van fyne Excellentie, bcwiiligt en gcaccordeert , dat hare Excellentic met

„ harcnzoon en familic in de vooin. huHinge van Brandwyk zal werden onthingen

,, en geaccomniodecrt, en dat de huyre daer af by 't gemecr.e Land gedragcn ial

„ werden, die by den Grave van Hohenloo daer afis gcmackt, die te vredc is daer

„ van afftand te doen, door dien cgecnc andcre huyfinge in den Hatjc voor hacre

„ Excellentie acngenacm nochtebequaem bevondcn is voor hare hothoudinge.

{q) De Koning van Bohemen. De Koninginnen van Vrankr) k en Engcland.

Lou!fa -Henrietta van Najfait, oudlie dogtcr van Prins Freder'tk-Hendrik^ is op

dit Hof met den Keurvorlt van Brand. nburg , Fredcrik-Wilkm , om zyne dappcre

daaden bygenaamt de Groote, op deny. December 1645 zeer pragtig getrouwr.

Amelia^ Gravinne van Solms- Brannsfeld , wcduwe van Prins Frederik- Hendiik

van Oran'ic, heeft daarop haar liof gchouden en in 't laatll van den jaarc 167^ haarc

' dagcn gccindigt. In 't jaar 1705 heeft de jegcnwoordig regcrendc Keizer Karelde

III- als toen Koning van Spanje, wanneer hy in 't begin van Januarii des vol-

gcnde jaars van hier zoudc ovcrfickcn om bezit van dat Ryk te nemen, voor ceni-

gen tyd zyn verblyf gchouden. Ook heett dc overleden Koning van PruifTen ,

Frederik de derde, Keurvorfl: van Brandenburg, aan wien dit huis na 't afflcrven

van Koning Willem den derden was opgekomcn, verfcheide malen zyn verblyf ge-

nomen, als mcde zyn zoon Frederik-fVillcm, jegcnwoordig regerende Koning van

Pruifien en Keurvorfl: van Brandenburg, alhoewcl niet in 't openbaar. George-

Lodeivyk, Koning van Groot Brittannie en Keurvorfl van Hanover, heeft in Sep-

tember van den jaarc 1714. met zynen zoon den Prins van Wallis, tans Koning
van Groot- Brittannie, voor ccnigc dngen aldaar zyn verblyf gehad . enz.

(r) Hicrin mifl: de bovengem. Schryver, 'c geen hy ook zelf agter zyne be-

lchryvinge aanmcrkt.
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Die heeft het foo herbouwt, foo prachtig op doen halen,

Soo heerelyk verciert met Koninglyke Zalen

,

Kn alle kolflykhcyt , dat het nu hedendaeg

\'er is het allerfcJioonH: gebouw van onfen flaeg,

Hier hebben Coningen en Coninglyke Vrouwen,
Dewyl fy in den Haeg geweelt fyn haer onthouwen

:

Uicr is Loiiifa-, tot een Kcurvorllin en Vrouw
Van Brandenburg gemaekc door een gewcnlchte trouw.

Ilct voorf/, Ilof heeft agter /ig een zeer grooten en fchoonen tuin

,

Avelkers wedcrgade in den Hage niet gevonden werd , uitilrekkende

tot aan de welt en noord-cingel, en ten ooftcn en zuiden loopende

agter de hui/.en, die in 't Noordeinde en Molenftraat uitkomen.

\'oorheen was hy de weide van 't St. Nicolaas Gaflhuis alhier, wel-

ke weide , ter groote van vier mergen en een hondert en 41. roe-

den, 1^1 ins Fredei-'ik-Hendrik in den jaare 1609 voor zyne vrouw
moeder van de Gafdiuismeefters van 't voorfz Gaflhuis heeft gekogc

voor dezomme van 4b'oo gulden. In dezen tuin plagten veel luiden

van aanzien des zomers na den middag of tegens den avond het ver-

maak te nemen met wandelen , om onder de fchaduwe van de boo-

men eene frille en verkoelende lugt te fcheppen.

Aan de oollzyde van de evengem. llraat , regt over het vooren
befchreven huis van Brandwyk, zag men in 1570? op de kaart No.

69 aangevvezen , het huis van den Heere en Mr. Cornelis van Uitivyk^

Raad en Procureur Generaal van Holland, 't geen in i6%7. toebe-

hoorde Macirten Rofa , Griffiervan den Hogen Rade , in 1631. over-

leden. legenswoordig (zoo wy niet en mifTcn) is daar van eigenaar

de Graaf -van Waffcnaar , werdende het eene gedeelte bewoont by
den Heer Fb'ilip - Jacob van BorJJelen van der Hooge , Gedeputeerde
ter Vergadcring van haar Hoog Mogende, en het ander gedeelte

by den Heer en Mr. Albert Fabricius -^ Secretaris van haar Ed. Groot
Mog.

Behalven deze vooren befchreven huizen, in de meergemelde
kaart vermelt , was nog vermaart het huis van Heere Reinout van
Bi'ederode-, Heer van Vianen en ter Ameyde, Burg -grave van U-
trecht, &c. overleden in den jaare 1473* ftaande aan de noordzydc
van de Spuiftraat, niet verre van de St. Pieters-ftraat, nu gemeen-
lyk genaamt het Gortllraatje. Op dat huis deed Heer Ft^ank van
BorlJek/i, Graaf van Ooltervant, laatlle Gemaal van Ytonvjtjacobay
en iloutvciler van 't Haarlemmcrhout in den jaare i45'9. aanfpraak,

't geen hem eindelyk ( na veele en verfcheide proceduuren daar over
gehouden) by fententie van den Hove van Holland van den z8. A-
pril 1460 ( s) ivierd toegetaxeert en an geprifeu voor de fomme van ne-

gen hondert Kcurvorjielyke guldens ; waar door het doorgaans by dc
Schryvers te boek ftaat met den naam van V huis van den Grave van
Oojiervant. In de bekcnde tweespalt tuflchen de Hoekfchen en Ka-

bel-

(i) Gcrcgiftrcert in 't Memoriaal- «n Scntentie-boek, gequot. Y. fol. ip5-

vtrfo.
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heljaauwfchen alhier in den jaare 1479 ontftaan, waarvan wy hier

voortn ondcr de befcliryving van 't huib van den Graave van Eg-
mont hebben gewaagt , wierd dit huis door Ryer van Broekhitifen in-

prenomen, die mede zynen wimpel aldaar ter venfteren dede uitfte-

lien (1;). Wie zederc de dood van den Grave van Oollervant, wel-

ke in 1470 voorviel, daar van bezitters zyn geweeft, tot dac het ge-

komen is aan den heere van Matbeneffe, met welken naam het tans Eneiu-

nog bekent is , is ter onzer kennifle niet gekomen. Dit huis was in ^^J^La
zvncn tyd een van de grootite , fraaifte, en aanzienlykfte huizen, die Heere

in den Hage gevonden vvierden, dog is in laater tyd, gelyk veele ^'^nMa^

andere , gefepareert en in vei-fcheide huizen verdeelt gevvorden ,
'*"""•«'•

waar van het eene jegenvvoordig nog in wezen , bewoont werd by
den Hecren Mr. Abraham Froyk-, Procureur voor beide de Hoven
van Juftitie. Het hooge vierkantig toorentje, 't geen op 't agterfte

gedeelte ruft, \ertoont niet alleen een groote oudheid, maar ver-

Krekt ook tot bewys, dat dit huis met het huis van Mevrouw de \ve-

duwe wylen den Heer en Mr. Pieter de Bye •, \ geen ten ooften is

gelegen , waarop een gelyk toorentie van dezelve hoogte en geflalte

Itaat, voorhcen een gebouw en in de tyden der Hoekfche en ivabcl-

jaauwfche oneenigheden van geen klein tegenweer is geweeft. Boven
dedeuren van de llallinge, Itaande aan de ooftzyde van het zoo even-

gem. Gortitraatie , ziet men nog het wapen van Mathenes, ten bly-

ke dat deze Itallinge eertyds aan het voorfz huis heeft behoort.
, .

Onder de nieuwe gebouwen , waar mede 's Gravenhage heden ten van
*

daage praalt , munt wel inzonderheid uit het pragtig Paleis , door Prins

Maur'tts Prins van Naffaii , in zyn leven Gouverneur van Brazil , Mauriu

vervolgens Stadhouder van 't Vorftendom Cleve en Graaffchap fal^"^'
Mark, en Veldmarichalk ten dienfte dtr \ ereenigde Nederlanden ,

onirent den jaare 1640, na dathy uit zyn Gouvernement weder hier

te Lande was gekomen ,
geltigt. De bouwmeeiler van dit voortrcf-

fclyk ftuk werks was Jacob van Kampen , Heer van Rambroek , ver- Door
maard Schilderen beroemt Archited (ly), gelyk afte nemenis uitde wienge-

bouwing van dat onvergelyk Raadhuis der Stad Amjierdam , wel- bouwt.

kers wedergade men in ganfch Europa niet en vind , waarin deze
groote Meelter nevens Daniel Stalpcrt , volL;ens getuigenis van Com-
melin ( x ) , hun vliegend vcrftand , en fchandere herllenen zodanig

hebben doen blyken , dat de lof en eere , die hen 'er van toekomt ,

nooit de vergeting zal overgelevert worden. Hetvoorlz Paleis is ge-

legen ten oollcn het Hof, zoo als men de uiterfte poort uitkomt, ^^"
en zulks ter plaatze of daar ontrent ( voor zoo verre men kan na- is,

^^^

Yyyy X gaan)

{v) Goudhoeven verhr.alc /li^i:. fip. dat, nls dc Stadhouder Heer JVoIfert van

der Fecre met "al fyn volk in den Hage quam, „ de Heer van Montfoorr zyn lo-

„ gys nam in 't huis van Egmonc en ftak daer zvn wimpcl uit, Heer Reyer van

,, Broeklmyfen gink in 't huis van den Grave van Ooftervant, 't welk Heer Reinolt

„ van Brederode toe te bchooren plach, flaende in de Spuyftract, en behoort nu

,, toe den Heer van Mathenes.

(w) Arn. Houbraken
,

groot Schomvb. der NedcrJ. Konflfch. III. deel, fag.

{x) Befchr. der Stad Amjierdam IV. hoeky pag. tf}.
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gaan) daar in vroege tyden geltaan hceft het oude Duifhuis^ ^aar

van in 't bekcnde liandveit (j) , door Hertog Anlbert in den jaare

1 3 70 aan den Hage vcrleent , vermelc Avoid. Het gebouw is vier-

kant , en heeft van vooren eene ope plaats , met een muur omvan-

gen en een zwaare Iteene poort toe den opgang; van agteren fpringt

het in de vyver van \ Ilof, ten ooftcn loopt de zoogenaamde Korte

Vyverberg, en ten vveltcn de Hof-gragc, zulks dat men 't van alle

kanten kan belchouwcn. De voorgevel, die meeft van graauwen

arduinlteen is opgemet/elt, is verligt met 13 en de zuid-muuren ie-

der met twaalf oplchuif-ramen , te weten 6 in de tweede en 6 in de

derde vcrdieping, elk llaande tuirdien twee platte pilalters van den

zelven lleen , na de jonifche orde , bedekt met eene groote breedc

lyll, die het gebouw lluit en van alle kantcn omringt. In 't fronte-

fpies ziet men het wapen van den Prins. De agtergevel is op gely-

ke wyze gel^ek, behalven dat 'er maar tien ligten zyn, en dat het

frontclpies verciert is met een Indiaanfch gevegt , daar de I'rins,

zoo men verhaalt , zelf zoude hebbcn Ijy geweett , zeer konftig in

Iteen uitgehouwen. En dewyi ditgevaarte op zeer zvaar gemetzel-

de kelders boogs gewyzc rult, gaat men het huis van vooren op met
wederzydze lleene trappen. Van binnen is het met twee groote

zaalen , verfcheide ruime kamers en Ibhoone vertrekken voorzien ,

waar van'er een voor den brand befchildert was met de raarfte vo-

xels , die in Weft -Indie gezien werden. De trappen (zoo wy on-

derregt worden) waren van Bazilien en de vloer van de bencden-

zaal van nooteboome hout , zeer konftig ingelegt ; verders was het

huis met fraaie fchilderyen en andere kollelyke cieraadzien zorlanig

veriykt, dat, zoo men zegt, deze opbouw den Prins meer dan zes

tonncn gouds gekoll: heeft. Immers het is zeker, dat die Voril

door deze en diergelyke geld - fpillinge ( als onder anderen ook te

Cleve)zynen boedel merkelyk bezwaart heeft, in zoo verre, dac

dit huis na zyne dood gevallen is in handen van particuliercn.

Dit zooheerlyk gebouw raakte in den jaare 1704 den ix Decem-
ber des avonds tulTchen 10 en 11 uuren, door ongeluk, of, zoo an-

dere willen , door onvoorzigtiglieid in den brand , en wierd , niet

tegenftaande alle aangewende mocite tot behouding, door de vlam,
die door een Iterke noordoolten wind wierd aangeblazen , zodanig
verteert, dat 'er niets dan de bloote muuren en kelders overig ble-

ven. Het houtwerk was wegens dcszclfs hardighcid onuitblusbaar,

en fmeulde nog wel i of 3 dagen daarna. De Staten, om deze Ibha-

de te vergoeden bewilligden ten verzoeke van de eigenaars eene lo-

terye, waar van een gedeelte is getrokken. Ondertullchen wierd
het gebouw herllelt , en verrees vervolgens weder uit zyne aflche in

die gellalte , als de hier nevens gevoegde aftekeninge vertoonc. De
Staaten hebben dit huis al eenige jaaren in huur gehouden , voorna-

mentlyk omde Afgezantcn van gekroonde Hoofdcn en andere Mo-
gentheden, na hunne publieke en folemieele intrcde, op de daar toe

gezette dagen op 't pragtiglle aldaar te onthaalcn.

Eindelyk zullen wy voor \ laatfte alliier nog byvoegen het huis ,

toebehoorende aan de Geodiroyeerde On/i-IndiJcbe Compagiiie dczer

Lan-
(_)') Hier vooren /i?^. 71. gedriikt.
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Landen , ftaande in de ftraat genaamt B/yenbnrg , dienende tot verlDlyf
^^^f^^^

van die iieeren Bevvinthebberen , die of herwaarts ten dicnfte der- com-
zelver Compagnie gezonden werden , of anderzints alhier zigophou- pasnie.

den, en byzonderlyk werd aldaar jaarlyks gehouden de Veri;adenng,

welke men noemt (ie hake zeventiefien ; in welke gelezen en over-

wogen u erden de brieven en andere befcheiden in der fyd jongft

uit Indie gekomen , en veele andere zaaken , gebragt in ftaat , cm
in de Algemeene Vergaderinge der ZeveutJeiien y die gehouden werd
in de ondericheidene lleden , alu aar kamers van dezelve Maatfchap-

pye relideren , voorgedragen en daarop belluit genomen te werden.

Tot dat einde plegen Hceren Bewinthebberen een huis te huuren,

en volgens berigt ons defwe^ens gegeven , hebben dezelve lang in

huure gehad het Jiuis van den beroemden Heere Johan van Olden-

barnevelt-, tans eigen aande Vrouvve Graviiuie van PFartenberg ^hx^t:

vooren t'zyner plaatze gedagt. Dan nu ontrent 39 jaaren geleden

heeft gemelde Compagnie dit Jiuis gekoft, dat aan haar by Decreet

van den Move van Holland gelevert is. Ilet huis zelfs is wel eer

gebouwt door den vermaardcn Heere Coenraad van Beuniiigen ,
^?°^

Burgemeelter der Stad Amfterdam, en wegens dezen Staat wigtige l|^uw*'
Ambailades en andere aanzienlyke bedieningen bekleed hebbende.

Hy verkoos daar toe een zeer afgelege en te dien tyde niet zigtbaa-

re , en zelfs eenigzins afzienlyke plaats , als gelegen agter geringe

huisjes en gebouvvtjes, tulfchen welke men met een fteegje dit huis

begaan moeft , en boven dien aan 't alleruiterlte van den Hage , de- •

wyl het met zynen tuin uitkomt op de Priiicefje-gragt tegen over de
Koekanip. \ Huis zelf is niet diep betimmert , maar egter onge-

meen groot van beflag en hebbende een groot getal kameren , die

een zeer breeden tuin niet alleen geheel bekleden , maar nog met
twee uitgezette armen of vieugelen ten grooten deele op beide de
zyden omvatten ; en vertoont zig van de tuinzyde als een groot Pa-

leis , niet juift uitmuntende in pragt ; maar in een zeer aangenaame

en pryswaardige netheid. Alle welke omftandigheden zekeren Dig-

ter van dien tyd bewogen daar op ce maken, dit, zoo wy meenen>
vrolyk en niet onaardig vaarsje.

Hetfchoonjie huis van 's Gravenhagc ,

Der befter kenners zelfs behagen ,

Is Beuningens: nvat een verdriet?

WaarJlaat het huis ? men ziet het niet.

Maar let op B euningens inyjlerie ,

Hy houd van esse,nonvideri,
Dat is zoo veel in myn Latyn ,

^Is zyn en niet gezien te zyn.

Den Haagh magh ondertujjchen roemeny

In Holland is niet eenejiad

Zoo ''k alles met zyn tiaam magh nocmen >

Met fulken Jchoouen achter-gat.

Zedert dat de Ooft-Tndifche Compagnie eigenarelfe van dit huis

geweeft is, heeft het gemelde vaarsje zyne zinrykfte toepafllng verlo-

Yyyy 3 ren.
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ren. Want die oude of geringe gebouwtjes , die de onzigtbaarheid

van hot huis veroorzaakten , zyn verdwecnen, en het vverd tans be-

20gt over eene ruime baffecoiir of vooiplaats , die met een yzcren

hek word afgefloten. 't Veertoont zig ook met de breedte van een

bequaam en net huis aan het oog van yder een zodanig , dat de be-

fchouwer rede heeft om het daar ter plaatze voor een aanmerkens-

waardig gebouw te bezien en na den eigenaar te vragen ; fchuilen-

de egter al het overige aan alle zyden als nog tuifchen menigte van

meer of min aanzienlyke huizen , die niet anders aan 't gczigt over-

laaten als de muur van het uiterfle en agterlle gedeeke van den tuin,

die tegen de riincelfe-gragt door de nevensllaande huizen merkelyk
verfmalt werd , binnen de breedte , die hy heeft aan het huis. De
bevindinge , dat men aldaar zelden de klokken , die 't gemeen die-

nen, kan hooren, heeft den Heeren Bewindhebberen bewogcn op
het Oranje-huis, ftaande aan de noordzyde van de tuin, te plaatzen

een uurwerk met een llaande klok, 't geen eene aanmerkenswaardi-

ge byzonderheid is.

BY-
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BEWYS-STUKKEN,
In het voorgaande werk aangehaalt, en vvaar

van in het zelve , tot beveftiging en op-

hcldering van verfcheide zaaken, ge-

bruik is gemaakt.

A
Gefc'hi/ nopende zekere ivaterloozinge mil een hiiis in den Hage ;

en de uitfpraak van V Hofdaarop.

'Ehoirc by den Hove van Ilollant die gefchelen gere-

fen ende hangende tufTchen Jan Claisz van Ethen

Clager en eytrcher an die een zyde en Jacob Bar-

toutsz Verweerer an d'andere ; zeggendc en pro-

ponerende die voirfz eyfTcher , hoe dat in voirleden

tyden after fyn huyfinge dair hy tegenwoirdelic in

„ __ wonende is , te kpen plach die Beeke van den Hage^

en ivelke beke dat fandcren tyden ommc zondetiinge I'edcnen den felveit

Hove dair toe porrende gcjiopt is geweeji in fulkcn fchyn , ah dat die

zelve beeke hair hip aldair niet mecr en heeft , gelyc [y te hchhen plach ,

Ende hoewel dat na rechten alle huyfingen en erven hoeren water-

tocht en vvaterlofinge fculdich fyn te hebben, foo heeft nochtansbe-

lieft de Verweerer voirfz te beletten , als dat die voirfz eylTcher zyn

water niet hden en mach over en dear den erve van den zelven Ver-

Aveerer fireckendc fFe/iivcrt op na de Beeke van den Hage voirfz. en

mits defen zoo blyft dat water van den voirfz eyircher ftaende op

fyn erve tot zynen groote fcade en hinder , Ende dat meer is die

voirfz Verwr. heeft vail an 't erve van den voirfz eyfcher doen Itel-

len en maken een heymelycheyt, dair die felve eyfcher en fyn huys-

gefin dagelycx grote llanc by hebben en lyden in zulcken fchyn, dat

hy tot fynen goede fyn von-f/. huysgezinne niet wel gebruyken ,

noch die venfteren van dicn opdoen en mach , en dairvan dat oic die

onreynigheyt genough in ""t openbaer vallende is, wairomme dat die

voirfz eyfcher an den voirfz Hove clachtich gecomen is over den

voirlz Verwr. en concludeerde dairomme die felve eylTcher, dat by

fcntentie dilhnitive van den voirfz Hove denvoirn. Verwr. bedwon-

gen foude wefen him zyn water te lyden over en duer zyn ervejirec-

kende IFeJi-ivairts op na die Beeke van den Hage enz.

Wair tegens dat die voirfz Verwr. proponeerde enz.

't Voirfz Hof mit rype deliberatic van rade overgewegen alle 't

gundt dat tot defe materie dienende was en zonderlinge gchoirt helv

Zzzz bcnde
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bende dat rapport van den voirfz CommiHarifTen , die in deze faeke

geordineert zyn geweell, in den name en van wcgens myns genaden

Heere 's Hertoge van Bourgongie , Grave van Holiant , Zeelant en

^'rieslant gefeyt , gcwyll en verclaert heeft , zeyt , wyit en verclaert

voor reclit , dat mit rechte en goede redenen die voirfz Jan Claifz

eyfTcher him van den voirfz Jacob Eertoutfz en verweerdcr^becroont

en beclaegt heeft , condempneert dairomme den zelven verweerer

,

dat hy gehengen en lyden fal , dat die voirfz eyilcher zyn water fal

leyden en zyncn loip en cours nemen op en deiir fyn erve wefiwaerts

op ftreckende na die Beeke van den Hage , mitsgaders &c. Gedaen

XV. dagen in Decembri anno M. CCCC. LXlllJ. Prefent

Gniphiiifen, Alcmade^ Affendclft^ Haelwyn^ Eycke en JVerve\ ende

vuytgefproken op ten xxij. dach van den felven maend van De-

cembri {a).

B
Odroo'i voor Mr. Jan van NoorticJi , om zyn trf en turn agter zyn

huisjtaande in de nieiiweWefi-Jlraat met een muur ofjtaketzels

te mogen verbreeden.

PH IL I P S by der gratie Godts Eertshertoge van Ooftenryk , Herto-

ge van Bourgondie , van Lotryk , van Brabant , van Stier , van Carin-

thie,van Grain, van Limburch en van Luxemburch, van Gelre , Grave

van Habsburch, van Vlaenderen, van Tyrol, van Artois, van Bour-

gongie, Palsgrave en van Henegouwe , Lantgrave van Ellate , Mark-

grave van Burgauen desHeyligen Rycx, van Holiant, van Zeelant,

van Phirt , van Kyburch , van Namen en van Zutphen , Grave , Heere
van \ rieflant, van den Windismark, vanPortenau, vanSalins en van

Mechelen , onfen lieven en getruwen den Layden I'an onje Rekeninge

te Mechelen , onfen Rent-Meefter Generael van Holiant en \
' rieiland

Thomas Betikelaer faluyc. W'y hebben ontfangen d oitmoedige bup-
plicatie van onfen wel geminden Mr. Jan ^'an Noortich Canonick

b'lnnen de Capelle van onfen hove van den hage in ho/land, inhouden-

de hoe de voirfz Suppliant onlancx gecoft heeft een buys in de nyeit

Weji/iraat aldaer rejponderende achter in V J'oorhoiit , daer zekcre

Icege erve achter aenleggcnde es onbetimmert; Lnde alfoode voorfz

Suppliant gaerne thimmeren foude, en fyn voorfz erve en thuyn ver-

breden met muyeren ofte Itakettinge , gelyk die eenige van de ande-

re erven die in 't voorfz Voorhout fyn met llakettingen gedaen heb-

ben , ende de voorfz lege erve inne bevangcn , nyetemin hy en fou-

de dat nyet dcrvcn doen fonder daerop te hebben onfe brieve van
gifte , oirlove en confcnte , omme dewelke hy ons feer oetmoede-
lick gebeden heeft en Ibnderlinge dat onfe gelieve hem te geven en
confenteren de voorfz, lege erve en hem daerop doen expedieren on-

fe opene brieven, DOEN TE WETEN, dat \vy 't gunt des

voorfz

(.a) Geextnht. in het Sententic-bock van den Hove van Holland gequot. G,

fol. 209.
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voorfz es overgemerkt, den Suppliant genegen wefende tot fyne

voorfz bedeen Supplicatie, en hicropgehadc't advys van onfcn Rent-

Meelter Generaal en daerna van onlcn lieven en qctriuvcn den Luy-
den en Gecommitteerden op 'c ftuk van onfe Domeynen en f inanti-

en 5 hebben geconfenteert en gedroyeert , confentecren en octroyc-

ren by defeh onlen brieve, dat de voorfz, Suppliant iyn voorfz ervc,

Itaande in de voorfz n)en Jlraete van acbter in V Foirbout zal mogcn
verlengen met muyerenofte flakettinge, ioo verreals ander fyne nae-

fte gebuyren dat nu by llakettinge gedaen hebben , mits daer vooren
alle jaeren betalende c'onfen prolfyte eenen grootcn Vlaems in crf-

fchynfe , welke \\y geliouden wert te betalen alle jaere in handen
van onfen Rent-Meelter jegevvoordich of ;indere onfen Kent-Meeltcr
toecommende J die dair af gchoudcn werd rekeninge te doene mette
penningen van fynen ontfange. Gntbieden U dacromme en bevcicn

dat van defe onfe jegenwoordige gratie, Odroy en confente onder
de condide voorfz, ghy elk uwe en alle andere onie Ofhcieren ofce

JulUcieren, die \ aengaen of rocren fal mogen heuren ftcdehoude-

ren, en elk van hem b^fonoeralfoo iiem toebehooren fal, doet, laet

en gedoecht den voorfz Supi^liant vryelick, vredelick en volcomelick
genyeten en gebruyken fonder hem daar in te dotn ofte la^tcn gc-

fchieden eenich hynder, letfel of moeyenille ter contraire, want or.s

alfoo gelieft, nyet tegenliaeiulc cenige Ordonnancien, reftrincticn

,

gebooden gedaen ofte doene ter contrarie. Gcgeven in onfen huyle

in den Hage voorfz den xvij duch in Julio in 't jaer ons Ilccrcn duy-
fent vier hondert feven en 'tncgentich. Ende onderftont gcfchrcven.

By myn Heer den Eertshcrtoge , dc 'Frooji -van Litdick en I'an Siute

Dofiaes, Hies du mout en ander jegenvvoordig (y).

Ondergeteykent

NUMAN.

C
Circumflantie "can de Pooten /// den Hage in oitde tjdcn en gcfchil

wcgens zekeren draai-boom aldaar.

AChtervolgende fekcre voirgainde appoinflemente by den ITove

van Hollant gegeven tullchen 'Jan van u^ffende/jt, Rentmee-
fter van Noirthollant an die een zyde en Jan P)7/, gefwocrcn Bode
van den Hoogen Heemrade van Delllant an d'ander, roerende eenen
draeyboom, die die voorn. Jan van ^^jjendelft feyde by l^evele van
deMeefters vande Rekeninge in Hollant en op myns genadichsHee-
ren cofle voorden wech, gehieten dieToren, doen ftellen Jiadde, die

feer gebroken was en feer ongalick lachj meyncnde dair mede te be-

dwingen den Spuyenaers, dat zy den voorlz wech fouden hejpcn ma-
kcn, gelyk andere dorpen, alfoe die Rentmeciler van Noirthollant al-

tyd dat bewint dair of gehad hadde, en die Meefters van der Reke-
Zzzz X ninge

C^) Geextrahr. uit 't derdc Mcmor. van Sandclyn/c/. u. ^•e/•^
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ninge nietmeer coften an den voorfz wech paffeeren en wilden ; welke

draayboom by den voirlz. Jan -tyl afgezaegc was , begerende mits-

dien en veiioekende die voirlz Rentmeelkr dat de voiiiz Jan Pyl

bedwongen worde den voirfz draayboom op iynen cofte wcder te

ftcllcn en tc reparecren, dairop die voirfz Jan Pyl zeyde en bekende

dat gedacn te hcbbcn als trefworen Bode en bybevele van den voirfz

Hooge Iliemraide van Deltlant, dair toe den voirlz Jan Pyl daggege-

ven was op huyden den voirfz Hiemrait van Delflant iyne Aleelteren te

doen kcmcn voir den voirfz Jflove, omme him te doen advoeren en

garandcren, gelyc die vorder en bredcr blyken mag by den voirgaen-

den appoindcmente voirfz, foe fyn op ten dag van huyden ^ecompa-

reert voir den voirlz Hove Jau Riijchrok. en Birk Poes voir him lel-

vcn en voir de andere Hicmraden hoir medegelellen , ali'oe fy coUe-

gie van uette fvn, feggende en protefteerende , dat fy mit 't guendt

dat fy hier na feggen en proponeercn luUen
,
geenlins en denken te

antwoirden op die beklagte van den vo.rlz Rentmeeller van Koirt-

ho'.lantjdan alleenop 't ftuk van den garand, dair de voirfz dach toe

dienende is , ten ly dat ly by den voirfz Rentmeeller rechteliken ge-

daegt en in cas van nicuwigheden, van reformatie , of van appellaiie

betrokken worden, prefenierende him dan te rechte te ftaen en an-

ders niet ; PIoc dat waer is, dat die voirfz Hiemrade Jurisdidieheb-

ben en van den iiochften Jullicicrs en Offieiers myns genadichs Hee-
ren fyn van liollant, wxi^t 6\\.Jouverain Hoj > hebben die kennifle en
't beuint van alien dycken, dyckaedfen, iluylen, wegen, waterin-

gen , en watertochten , mit dat dair ancleeft , biiineii boeren btdrive

en Hieinraidfcbipvan DelJJant en die Grave van IloUant willendefyn-

de dyken en landen beforgen voir laften van water en voir inbreken

,

heeft den voorfz Hiemraden een Hantvelle en Privilegie gegeven ,

onder andere, dat foe Vk'ac fy koeren fullen tot oirbair 'slants, dathy
noch nyemant van fynre wegen in gcene tyden dair tegen feggen en
fal, mer dat vail en van wairde houden, en dat by den voirfz Hiem-
raiden over lang vuyt kragte van hoeren voirfz Hantvellen en Privile-

gien een deuchdelickcn en oirbairlicken keure gemaid is, dat nye-
mende wie hy fy , geenen Heer-wech opgraven noch drayboom leg-

gen en fal buten den voirfz Hiemraiden op die hoichfte boete ; ende
dat contrarie wn dien die voirnoemde Rentmeeller ecnen drayboom
d)en li^gcn hndde voir den voirfz Poten-ivech ^ dat een Heerwech is ,

dair die voirnoemde Rentmeeller him felven en lyn felfs profyt in
gcfocht hadde en mynen gen. Heere kolle gedaen te vergeefs en fon-
der noot: want hy den voirfz Potenwech al langes hadde doen op-
fchicten en die aerde van dien doen by grooten hoopen doen leggen
en eensdeels van dien in fyn verdolven veenen doen voeren, meinen-
de mit den voirfz draeyboom den luyden te beletten, dat fy in hoir
lant , dat tenden den Potenwech leyt , niet en fouden mogen komen
noch varen, en dair mede te dwingen of dringen, dat fy den voirfz

Potenwech by de voirn Rentmeeller alfoe doen opfchieten als

voirfz is , weder van nyeus fouden doen vollen en maken, en dat hy
die aerde dan voirt tot fynen appetitie en voirdele op fyn voirfz ver-
dolven veenen foude doen voeren- Seyden voirt die voirn. Hiemrai-
den, dat de Procureur Generael fculdich wair hem te voegen mit

den
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den felvenHiemraiden, aengefien fy myns gen. Heeren profyt en oir-

baer fogten, te vveten van de breuken en boeten die fynre Genaden
aen den voirn. Rentmeelter in fynen fingulieren name als Jan van Af-

fendelft verfchenen vvaren,en oick altoe wel van dat hy tegen mynen
voirlz gen. Heere gebreuckt hadde in 't guendt dat Tiy een dray-

boom om I'yn fingulier profyt tot myns Gen. Heeren colic geleyt had-

de na fynen appecicie , onder 't dexel dat hy Kentmeeiler van Noirt-

hollant is, als om dat hy mynen gen. Heere in. . . en in coften

brcngen wilde onder dexel van fynen dienll dair myn gen. Heere
ongehouden is : want die voirfz. Hiemraiden feyden en bekenden dat

men in die voirfz Foten-wech altyt gehouden heeft en voirtain

noch houden moet buten lafte en kolle van mynen gen. Heere , a/foe

V een JHecrenveg is als voirfz ftaet , dair nyemende geen jurisdidie

over en heeft noch nye gehad en heeft , dan die voirn. Hiemraiden
en Scout en Scepenen van den Hnge als Slyck- en Crooji-Hiemraden van
den voirfz Hogen Hiemra'tdt-, en niet van den voirfz Poten-weg al-

leen, mer oick van den Beke die dair bezyden loept,tHJfchcn den voirfz

Foten-ic-ecb en den Hove , dair fy dat verwii/ft over hebben gekeiirt en

doen maken buten koile of lafte van myn voirfz gen. Heere : ende
dat die voirn. Rentmeeller dat niet ignoreeren nog ontkennen en

mach, want hy dat wel wetende en bekennende, ontrent Ste. Ka-
trynen-dache leftleden an Scout en Scepenen van den Hagc , Slyck-

Hiemraiden voirnoemt, die geen macht en hebben dan him by den
Hogen Hiemraiden gegeven en geconfenteert word , gecomen is , an

him begerende dat fy den voiifz Poten-wech wilden Ichouwen: mic

meer redenen by den voirfz Hogen Hiemraiden gcallegeert : ende
behouden der voirfz proteftatie , foe advoeerden die felve Hoge
Hiemraiden voirfz Jan Pyl, hoeren gefwoeren Eode, en namen dat

garand dair af an, feggende en fullJnerende , dac fy den voirfz dray-

boom mit goede redenen vuyt machte van hoere Privilegien en Keu-
ren afdoen doen hadden, prefentcrende indien die voirn. Rentmeef-

ter als Jan van Alfendelft m fyn fingulier naem , alfoe tfyncn dienlt

in 'c cleyn nog in 't groot an en gaec , feggen wil , dat die voirfz

Keure ondeuchdelic es, en den voirn. Hoog Hiemraiden betrekken

wil in cas van nieuwigheyt van reformatie of appellatie , en hy him
beyden doe dagen als recht is , dat fy hem dan gerne te regt ftacn

willen en ecrder nog vorder niet.

Al gehoirt, is by den voirfz Hove geappoinfteert , foe wie van de

voirfz partien den anderen aenfpreken of at^ie intenteren wil , die

heffe commiiTie in behoirlycke forme , en den eyfch en antwoirde

gehoirt van partien , die Procureur-Generael fal als dan wel weten

met wien dat hy hem voegen fal willen. Adiim & prefentibus utfu-

pra (i. Maerte M. CCCC. LXU], fecundum ciirfum. Alcmade,

JJJendelfti Eyck^ Boverie en Werve.

Gecxtraheert uit 't derde Memoriaal-bock van Sweten , foL f0.

Zzzz 3
O^rooi
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O^lrooi voor den Hage noopetide bet bejlraaten van V Noorteinde en tot

dien einde te Jlellm een tolop alle pajjcreude ivagens, tearren &c.

PHILIPS by der gratie Godts Coninck van Caftilien &c alien

den geenen die delen onfen brief zuUen zien faluyt: wy hebben

ontfangen die oetmoedige Supplicatie van onfen lieven beminden

Bailliu,Schout, Hurgemeefters, Schepenen en Regierders van den Ha-

ge in Hollant , inhoudende hoe dat binnen den voorfz Hage een en-

de ftraetis, gcnaamt het Noorteynde , wefende den principalen inco-

men, uytvaeren en pallagie van alien Heeren, Coopluyden, Vis-

fchers en anderen , met paerden , wagenen ende karren , commende
vanOollen onder die Noortzee, van Amftelredamme, 11 corn , link-

huyfen ofte van den zyde langes die cufte van der Noortzee, vaeren-

de ofte ook dcur den Hage pallerende mit alrehande victuaelgie van

zeevifch.j foe verfch, gefouten, als gedroochc, Haring, Bucxhoorn,

Conynen, Reygers, Quaxj Pittoirs, Lepelaars, Scholvers, Hout-

fnippen, Plumers, Ganlfen, Entvogelen, Talingen, en diergelyke,

die al ter vente deur den Hage en de felve Ih-acte moeten pa'.Teren,

omme gevoerc te worden nae onfen Landen v..n Hrabam , LuyK,
Maeftricht, Coelen en elders, toe fwaeren lafte en perirule van den
peerdcn die deur die felve ftiaete en moeralfe met grooien cracht

moeten ryden entrekken, in vreefe en pericule niet alleen van de

beeflen maer ook van de voorfz geladen waeren, en ook menfchen
die dikwils in dangiers fyn ommegefmackt en in den moralTche ver-

fmoort tc worden, byfonder des winter tyts, en ook by nachte; om-
me den welken uech te llraten met cafly - fteenen als behocrt, wel
van noode foude wefen een merkelyke groote fomme van penningcn,
foe delelve vvech meer dan hondert roeden lanck es : welke fomme
overmics de notoir declinatie van alle de neeringen, wefende onder
de gemeente van den Hage, als een yegelyk wel kennelyk es, die

voorlz Hage foe feer verachtcrt, en in grooc fchulden gecomenis,
dat den Regienlers aldair nict mogelyk en es te vervaHen die noot-
licke rcparaticn van \ Stadthuys , Ibaeten

, putten en ander plaetzen
die dair van grooten noode fyn te doene, waer deur fy nict en fou-

den \ Aoorfz nootclick werk van den voorfz periculeufcn en langen
vvech gcenfms konnen volcomen , ten ware dat fy mochtcn flellen en
ontfangen tot makinge van den felvcn flraete Aoor eenen tyt van
tvvaelf jaeren lank gedurende, een tolrecht, ofte impoft op alle wa-
gcns en karren die aldaer pafferen fuUen ; om het welk te mogen
doen en opftellen fy ons feer oetmoedelyk gebeden hebben , en hen
daer af te verleenen bchoorlyke brieven van oflroy ; SOE E YST,
dat wy de faken voorfz overgemerkt en hier op gehadt \ advys van
onfen lieven en getrou^^'cn den Prefident en andere Luyden van on-
fen Rade en Rekeninge in Hollant, na dat fy de voorfz Requefle heb-
ben doen llcllen in handen van onfen Rentmeefler van Koorthollanc
en bevonden es geweell , dat die voorfz llraete feer nootelyk dient
gemaekt te wefen , den voorfz Supplianten genegen wefende tot
heurluydcn fupplicatie , hebben geoftroyeert , gcconfenteert , geac-

cordeert
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cordeert en gcgunt , octroyeren , conrenteren 5 accorderen en gun-
nen , Jien gevende oirlof en confent uyt onfer fonderlinge gratie mits

defen ; Dat fy om den voorlz ftraete ten meellen oeibaer en minllen
koite, dat doenlyk fal vvelbn, maeken fullen mogen , voor een tyt

van fes jaeren lanck geduyrende en achcer een volgende, bcginnende
op huyden datum van delen , opftellen lekeren import ofte tol-recht

op alle de wagens en kairen die deielve Itraete i'ullen gebruyken :

als te wetene op elke wagen geladen wefende met alderley vrachc

,

als mcnfchen , vifch , turf, hout , calk , Iteen , bier, wyn , Zeewant

,

netten , hoy of andere vrachten , hoe die fyn , tot elken reyle gaen-
de en commende,eencn grootenVlaemsjenopelkekarre van gclyken
geladen wefende een oortgen , op een waege mit miife geladen we-
lende een deuytken , op wagens comende mit melk , weye , boter oft

fuyvel , tot alimentatie van de gemeente niet ; van de molenvvagens
gaende of comende met cooin ofte meel , fal den molenaer tot fynen
lalle gehouden wefen te geven van elcke facke coorens ter molen
brengende een deuytgen, en van een achtendeel na advenant , fonder
van 't meel yet te betalen : welverllaende dat alle wagens ofte kar-

ren bevragt wefende en eens betaelt hebbende , in 't wederkeeren
leedich en met gecne nicuwe vracht bevracht wefende , ongehouden
fuUen wefen yet te geven : en dat insgelycx alle wagens met men-
fchen gelaeden, die om heure genoechte op eenige wooningen buy-
ten den Hage ofte tot Scheveninge fpeelen vaeren , gins ende weder
met eens betalende vry fallen wefen : welveriVaende 00k dat by die

van onfe Kekeninge eencn geordineert fal worden , die met eenige
Gecommitceerdens van den Hage die voorfz ftraete fal helpen belte-

den te maken , en voorts hooren en lluyten die rekeningc die dies-

halven foude mogen vallen : welke impoll ofte tol-recht niet langer
geduren en fal dan voor den voorfz tyt van fes jaren , ten ware dat

die Supplianten eerft gerembourfeert waren van de penningen die

hen van noode fal wefen gereet op te brengen, en foe verre fy bin-

nen defelve fes jaeren daer van niet geheel gerembourfeert en waren
mitten intcreft van dien, fuUen 't felve ons te kennen mogen geven
omme daerinne voorfien te werdcn na behoeren , ende om die

voorfz penningen gereet tc mogen furneeren , wy hebben den fel-

ven Suppliant gegunt en geaccordeert , die te mogen opbringen by
belaftinge en vercoopinge van renten den pennink feltiene , mits

conditien, datfy uyttenjaerlyxen incommen, 't zy by coUedatie ofte

by verpachtinge van den voorlz impoit ofte tol-recht gerembourfeert
fuUcn wefen : En op dat niemandt ignorancie en pretendeere van de-

fe onfe brieven van Odroye aengaende den impoft ofte tol-recht

voorfz , fullen die voorfz Supplianten gehouden fyn die te doen con-
digen en publiceeren alfoe men in fulken faeken gewoenelyk es te

doene : auftoriferende mits defen die Ontfangers van den voorfz im-
poll ofte tol-recht , om 't felve te mogen innen in der manieren
voorfz : Ontbieden daeromme en bcvelen den voorfz van onfen
Kade en Rekeninge in IloUant, en alien anderen onfen Rechteren,
jufticieren, Officieren en onderfaten, wien dit aengaen ofroeren fal

mogen, heurenStedchouderen, ende een yegelyk van hen byfondere
foe hem behoeren fal , dat fy den voorfz Supplianten van defen onfen

Oftroye j
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Odtroye ,
permilTie , accort , en confent foe en in der manieren bo-

ven verhaelt , doen laten en gedoegen ruilelyck , vredelyck en vol-

comelyk genieten en gebruiken , fonder hen te doen ofte laten ge-

fchien eenich hinder , letfel ofte moeyenille ter contrarien ; want ons

alfoe gelieft. Des t'oirconden foe hebben wy onzen zegel hier aen
doen hangen. Gegeven in onfer Stad van BruyfTele den io. Janua-
rii 15-61.

Op te ploye ftont gefchreven

,

By den Coninck in fynen Raede.

Ondertekent, J. DE LA TORRE.

Noch ftont op de ploye gefchreven; Op huyden den 9. Martii

1 561. Jiih Curia Hollands, na dat defe opene brieven van Oftroy
ten bureele van de Rekenkamer in den Hage gevifiteert fyn geweeft,

foe fyn defelve aldacr ter ordonnantie van den Luyden der felver ca-

mere geregiftreert in 't derde geluwe Regiftere , beginnende primo
januarii 1^55- ftilo voorfz. jol. 184.

In kenniffe van my.

Ondertekent

,

J. SPLINTER.

Geregiftreert in 't dcrde Memoriaal-boek van den GrifficiBarth. Ernfl:./^)/. z88.

Dit Odrooi is anno if66 gcprolongeert, zie vierde Memor. Ernft/t?/. lif.

den 8. Mey is%%.

Conthiiiatk van V voorgaande Oflrooi, voor den tjd van i. jaaren.

OP het verfoek van Bailliu, Schout , Burgemeefteren , Schepenen
en Regeerders van den Hage , omme te hebben continuatie van

den Odtroye voor den tyd van agt of ten minllen fes jaeren eerftko-

mende aangaande den thol ofte impolt op de wagens en karren pas-

ferende door het Nooreynde van den Hage tot betalinge en onder-
houd van de nieuwe fteenflraat aldaer ; is geappoftilleert.

De STATEN VAN HOLLAND hebben tot ontlafting vande
Supplianten alhier , aengaende de onkolten die c,edragen zyn in 't op-
maken van de nieuwe ftraet in 't Noorteynde van den Hage , en
ten eynde dezelve voor het eerfte mede behoorlyk mach werden on-
derhouden , dezelve Supplianten gcgunt , geodroyeert en geaccor-
dcert 3 gunnen , odroyercn en accordcren by dcfen , den tholfe

ofte impolt die daer toe tot noch toe is gheheven , als noch gelicht

en gecontinueert en ontfangen fal mogcn werden ten behoe\ e als bo-

ven.
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ven > voor den tyd van twee jaren eerftkomende ; Welverftaende foo
vcrre hinnen middelercyd daer mede van de onkoften geheelyk bevryt

fouden mogen weien, \'^n dier tyd af de voorfz tholle ofte impoit
fal cefleren, en dat in alien gevalle na de expiratie van de voorfz twee
jaeren egeene vordere coniinuatie dies aengaende vcrleent zal werden.

E- I-

Ordre op let fchieten van de vaart tuffchen Delft en den Hage.

ALfoo 't Hof van Hollant by zekere Ordonnantie of Oftroye pro-

vifioneel van de K. Majt. in date den xxij. en Februarii leftleden

geordonneert was geweeft de vaert tiijfchen Delft en den Hage ende

I'oorts totten LeyJJl-ben Da?n metten eerlten aenftaenden bequamen tyt

te doen fchieten en reynighen in der manieren en tot cofte van den
ghenen breder in den voirfz Oftroye gedeclareert , Soo waren op ten

2fJunii anno XV^, XLIX. by den voorfz Hove volcomende de voirfz

bevele, voirts de Dyckgrave en IIogeHeemraeden geauthorifeert en-

de geordonneert , omme als doen metten aldereerften te doen proce-

deren tot 't fchieten van de voorfz vaert, te difponeren op de platinge

van dyen en de penninghen daer toe behouftich omme te flaen ^ al na-

volgende den teneur van den voirfz Oftroye , ende ten meeften oir-

bair ende minfte quetfe ende cofte van den Ingelanden ende andere

die daer toe gehouden zyn te contribueren , mcr wantet als doen
gheen bequamen tyt en was , mits 't overvloedich water datter als doen
van den liemel viel , was 't effeft van dyen ongeefFedueert gebleven

,

ghemerkt de iegenwoordighe droogte en bequamen tyt, was by den
voirfz Hove, den voirfz Dyckgrave en Hoge Heemraden geordon-
neert en geauftorifeert , ordonneert en audhorifeert hem *t felfde Hof
met defen als noch metten eerfien te volcommen 't gunt dat voirfz. es.

Gedaen in den Hage den leften Junii anno ijfo. By ^Jfendelft , Ze^
^ers, SuySi Sasbout-, Snoiickaert^ Weldam , Njdtfen^de fVaert :>CatSy

Boot. In kennifle van my. . . .

Geextiahcert uit het i, Memoriaal-boek van J. van Dam , fol. 174*

Willem van Berendreclit geauthorifeert tot den ontfan'g en V doeit

van hetalinge , wegens het fchieten van de voorfz Vaart.

OP ten xv^n Junii Anno XVC. XLIX was by den Hove van PIoI-

lant gecommitteert ende geordonneert Willem van Bfrendrechty
Secretaris van den Dyckgrave ende Hooge Heemraden van Delflant

»

omme de penningen behouftich tot 't fchieten van de Vaert tuflchen de'

Leprofen van Delft tot te Vryefen en van daer voirts totten Leydt-
fchen Dam by Ordonnantie van den voirfz Dyckgrave en Hoge Heem-
raden te innen ende te ontfangen de betaelinge daer van te doene,
*"" Aaaaa nai^
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mits dat hy gehouden werdt van zynen voirfe on'fank ende vuitge-

ventedoen rekenige, bewys ende reliqua, daer ende zoo 't behoo-

ren zoude , was nochtans 't felfde als doen nyet gedaen , als nodeloos,

mits dattet doen ter tyt zeer veel water gellorc en gheen oirber en

was te fcJiieten, ende wantet mits de jegenwoordige droochte althans

oirber gedaen es, SOO EEST, dat 'c voirfz Hof als noch den

voirfz IVi/lem mn Bcreiidrecht geauftorifeert en geordonnneert heeft

auftorifeert en ordonneert 't felfde Hof mits defen te volcomen 't

gundt dat voorfz es. Gedaen in den Hage by ^IJeiide/ft, Zegers,

Sasboiit, Siiouckaert , Weldam-, Njdt^en^Le IFacrt, Cats, Booty den

lelten Junii Ao. ijfo.

Gcextraheert uit het twccde Mcmoriaal-boek van J. van Dam /e/. 174.

E 3.

Taxatie van V geen de Haag in de onknfien van 7 fchieten van de Faart

Jal moeten drageii.

ALfoe by fententie van den Secreten Raed der Keyferlyke Maje-

lleit in date den xxije" dach Februarii anno XV^. XLVIIJ. lert-

leden onder anderen geordonneert es , dat die ghemecnen vaert van

den Leprofen van 'Deft af totter plaetfe toe gheheeten die Fryefen , ge-

diept en vuytgefchoten foude worden tot gherieve van den gheene

die de voorfz vaert gebruyken , of water daer vuyt loofen ende dat

die oncoften van dyen gedragen foude werden voer die een Jielfc py
die van Delft voirfz , by de Frouwe van Arenherge , als eygenerefle

van den Leytfchen Dam voer een vierendeel , ende voer 'c laetfte

vierendeel by die van Ryswyck , Kyswyckerambocht , Haech en
Haechambocht raetten inwonende van den Hage, elcx tot fulcken por-

tie als by den Hove van Hollant na gelegentheyt der faeken geor-

donneert foude werden , ZOO EEST, dat 't voorfz. Hof dyen
navolgcnde omme 't werk van de voorfz. Vaert in defen iegenwoerdi-

gen bequamen tyt te vorderen , doen convoceren heeft die Regeer-
ders van den Haghe, d'Ambochtsbewaerders van Ryswycker en Ha-
ger-ambochten , ende denzelfden voergehouden , dat fy fouden met
raalkanderen accorderen in 't furniirement van de oncoften voer heur-

luydcr voirfz quote, bedragende ter fomme van VJc. L. ponden
van xl. groeten Vlaems 't pondt , maer aifoe de voerfz parthien com-
parerende in competenten getale na veel redenen ten weder zyden
gebruikt, verclaerden nyet te connen accorderen in 't gundt dat zy
elcx van de voirfz. onkolten fouden moctcn dragen ende opbrengen,
SOO EEST, dat 't yoirfz Hof navolgendc de voirfz Sentcntie ge-
ordonneert en verclaert heeft, ordonneert enverklaert mits defen , dat

de voerfz van Ryswyk en Ryswycker ambocht , Hage en Hage-am-
bocht , met die inwonende van der Hage in den voirfz Vjc. ende L.
ponden dragen en gelden fullen tot reparatie van de voirfz. Vaert
by egaele portie elcx een derdendeel , beloopende de fomme van
IJc. XVJ pond. XIII. ftuiv. vier denicrs van xl grooten Vlaems 'c pond

als
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als vooren. Gedaen in den Hage den xe". Julii anno if^-o. By ^f-

Jendclftt Zegers, Suys , Sasboiit , Suoiickaert , Weldam^ Nydtfen, De
IVae'rt, Boot. In kenniire van my. . . .

Gcextrahecrt uit 't twcede Memor. van Van Dam, foL 174. irr/o.

E- 4-

y^en myi Heeren de eerjie en andere -van den Rade in Hollant.

Reqiieji van de Magijlraat om cen impoji te mogen Jiellen op de bieren,

tot voldoening van haar aandeel in de voorj'z onkojien.

GEven ootmoedcly'ic te kcnnen die Regierders van den Hage voor

hen felven en vuyttcn naeme van de buyren en ingezetenen van

der felve Vlecke, hoe diU hct felve Vlecke es een van de miferabel-

Ite plaetfen , loo van neeringcn en rykdommen , elks in heur reguart,

als de Keyferlyice Majelleyt heeft in den Lande van Hollant, ftiende

feer hoog in de Verpondinge, foe dat fy deur dien en andere laften

gekomen fyn tot groot aclitcrwefen van het Corpus van den Hage en
gemeente , fyn oeck foe verarmt , datfe genoech te niete gekomen

fyn , fulks dat de SuppHanten uyt het Corpus van den Hage gcen
penningen op en weten te brengen , reguart genomen , dat het Cor-

pus noch fchuldich es der Keyferlycke Majelteit heur portie van de
ordinaris beeden verfchenen St. Jans Mille lelUeden , noch die helft

van heur portie dacr fy op geftelt fyn , dac by de Staeten van Hol-
lant die Princelyken Hoochheyt tot fyncn blyden inkomfte gecon-

fenteert es, verfcheenen Kermifle anno X V^. XL IX. waer vooren
fy gegyfelt fyn, daer van fy de eerftc helft betaelt hebben uyttet in-

komen van den Hage, en mits dewelke en meer andere lalten , die

fy fchuldich en ten achteren fyn , allc die renten van twee of drie

jaercn, aenkomcnde meclt alle mifera;:le perfoonen, als Galthuyfen,

den Heyligen Geell: , Huylliiten en Leproofen , hondert gulden

'sjaers, van het oorloghe en andere diverfche fchulden , bedragende

een groote merkelyke fomme , ende en weten ook gcen penningen
uyt te Buyren van den Haghc te vorderen, noch en dcrven geen ca-

pitacl omilagh maeken, overmits die groote armoede en fautc van

neeringe die in den Hage es, als mynen Heeren wel kennelycken es;

Ende a'foe deiir 't fcbieten van de J^aert titffehcn Delft en der Fryefen

by mynen Heeren geordonnrcrt es , achtervolgende die Sententie van den

Secreten Rade, dat by de SuppHanten opgebrogt fuiide iverden voer huer

portie een derdendeel in een gcrecht viereendeel van fes en tivintich hon-

dert gulden-, bet welk bedragen jonde tiree hondert j'ejlien gukhm veer-

tien /tiiyvers vier deniers van veertich grooten pont , die de SuppHan-
ten , overmits heurluyder groote lalten , achtervvefen , en fchulden

,

niet en weten op te breneen, noch en konnen in eeniger wys vin-

dcn , hoe of waer mcde fy 't fullcn mogen vervallcn om te becaelen,

fulks dat fy Supplianten in groote perplexiteyt en bangigheyt fyn ,

Aaaaa x waer
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waer over fy Supplianten hen keeren tot U Mogcnde Heeren , bid-

dende en verfoekende, dat byUwer E. een bequaam middel bevon-

den moght worden, om deur die felfde penningen te vinden en op-

gebragt tc werden met een goede maniere tot ontllaginge van de

Ichamele gemeente van den Haghe , fonder dat fy Supplianten het

felfde begeercn te trecken in confequentie , en fallen Uwer E. wel

doen.

Op de marge fiond geafpojlllleert,

Confeut en aiitorljatic van den Hove ten einde voorfz.

Het Hof van Hollant reguart genomen op te armoede van de Sup-

plianten , en den felven Hove ook eensdeels kennelycken es , heeft

't felve Hof geordonneert en ordonneert mits defen , dat de penningen

van fivee hondert fe/lien ponden dertien /iiiyvers vier deiiiers^van veer-

ticb gvooten Vlaemfcb het Jliick-, dacr de Supplianten op gejielt fyn uyt

Ordonnantie van den voorfz. Hove , tot diepinge van de Vaert , tuf-

feben de Leproofen van Delft en der Vryejen van nu voertaen gege-

ven ende ontfangen fal werden van elcks vat biers dat in den Hage
en in plaecle daer men gewoonlick es excyns te heifen , gedronken

en gcfleten fal werden, foo wel komende van Delft ofte elders van

buyten , als ook in den Hage gebrouiven fal ivorden , eenen grooten

Vlaems, daerinne contribueren fuUen foo wel vrye ende extempte

perfoonen , SuppooUen van den Hove , als andere , welken impofl

betaelt fal worden in handen van den Gecommitteerden van den
Hove en van den Hage , al eer de Biervoerders dat bier in de kel-

der fuUen mogen doen , en fuUen defelve Biervoerders op privatie

van hcur officie ende daer toe op arbitrale corredie gehouden we-
fen alle dagen des avonts naer 't Lof , dat aen te brengen , en op tc

lacten fchryven by Jianden van den voorfz. Gecommitteerden , ende
dit geduyrende ter tyd toe, en foe lange de voorfz. fomme van twee

hondert fejiien ponden dertien Jluyvers en vier deniers ten voUen opge-
bragt en ontfangen fal wefen, en langer niet , metexprefle protefta-

tie, dat defe Ordonnancie of dit accord jegens den felfden Suppoof-
ten en andere exempte perfoonen niet getrocken en fal werden in

confequentie , als daer toe gehouden ofte verobligeert zynde, maer
fal gedaen werden als een liberael fubfidie en behulpfaemheyt , by
den Hove de voorfz. Supplianten voor defe reyfe allcenlyk gedaen.
Adum den ii. Julii anno X Vc. L. by de Heeren Geraert Heere

van Aj^endelft , Eemskerk , &c Ridder , eerfte Raedt prefiderende

,

Geleyn Zcgers^ Heere van WalTenhove , ook Ridder, Mrs. Corne-
lis Suys, Aernout Sasboiit-, Cornells van WeIdam, Charles van der
Myifen, Chrijiiaen De IVaert Qn Dominiais Boot, Raedsluyden van
Hollant, prefente Raden.

Getckent,
J. V. D A M.

Gercgiftereert in 't twecde Memoriaal-bock van Jan van Dam, fol i-jy.

E 5'
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Puhlkatie van V voorfa confent.

ALfoo die inwoenders van der Hage by Sententie van myn Hee-
ren van den Secreten Raede mede gecondempneert fyn te hel-

pen opfchieten die Vaert , ftreckende van den Leprofen van Delft

tot an die Vrielen , ftellende die quote van dien tot tauxatie en mo-
deratie van defen Hove , die 't Hof gearbitreert heeft ter fomme van
twee hondert feflien ponden dertien fchellingen vier penn: tot xL
grooten Vlaems; Ende want 't lichaem van der Hage niet fufiifant

en is de voorfz fomme alleen te mogen opbrengen, foe heeft 't voerfz

Hof uyt fonderlinge confideratie tot furniilement van de voorfz fom-
me geordonneert en geitelt op elk vat biers clac binnen den Hage
en dependentien van dien gedroncken en gelleeten fal worden , eene
groote Vlaems, en dit geduerende ter.tyt toe de voerfz. fomme op-
gebracht en gefurneert lal wefen en langer niet. Dair oic inne con-
tribueren fullen alle Edelen en Suppooften van den Hove, enallean-

dere vrye perfoonen : Welke groote Vis, betaelt fal worden in han-

den van de biervoeders van den Hage , alcer fy eenich byer fullen

mogen leveren : al achtervolgendc fekere apoftille op de marge van
de Requefte by de voerfz van der Hage den Hove overgegeven

, ge-

ftelt, 't welk hier vcrcundicht werd 5 ten eynde niemant hier of en
mach pretenderen ignorantie. Aftum den ix Julii if-fo ter prefen-

tie van Weldam en Boot, ter audientie van de RoUe gecommittcert.

Geextrahcert uit het tweede Memoriaal-boek van J. van Dam, fol. 179.

F.

Memorie aangaande de nieuw gemaakte ftraa-

ten, Gragten , en Burg-wallen , mitsga-

ders het timmeren van dc huyfen in defelve

zedert den jare 1600 en volgende jaren,voor
zoo verre den nieuwen Hage aengaet ofte

wat ftraeten en Burch - wallen aldaar by de
Ed. Agtb. Heeren Burgemeefteren ofte by
dc Magiftraat van den Hage doen maeken
en afgerooit en gemeeten en van nieuw^s ge-

ordonneert, geftatueerten gekeurt zyn, en-

de daer het aan haar Ed. Agtb* alleen vry

Aaaaa 3 ftaat
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ftaat over te difponeren , om te confenteren

en te accorderen haere burgers ofte ingezete-

neii van dien trappen ftoepcn enz» Ende
zyn alle deze navolgende partyen geftelt an-

no 1675.

EErftelyk aan de 00ft en 7Aiytzyde van den Fage ; zoo is de kade

of waterkeeringe geweell van de Veen-poJder volgens de kaar-

te gemaakt in de maand junii anno 1617. van lloris Jacobsz vander
Salm gcfwooren Landmcefter , beginnende van het Spuy , gaande

voor by het Lammcke groen of bouwhuts van Jan Maertensz de
Bruyn, nu Melchior Kernels oolt aan de Suflerlaen en van daarnoorc

aan tot aan de hoek van de Kikvorsbrugge en daer nedergaande , dac

nu genoemt werd de Fluweele Burgwal tot aan den Bezuiden-hout-

fchen weg, dat nu hiet de Heere Gragt of einde de Pooten, ende
van daar ooll aan, ende alle het geene dan met dengevolge van dien

beooften en ten zuiden van de voorfz. kade ofce waterkeeringe van
de Veen -polder voorfz. is, dat fyn nieuvv - gemaekte llraeten en
brug-wallen, die by haar I'd. Agtb. uitgegeven of gemaakt zyn.

1'. Eerllelyk zoo is dan eennieuw gemaakte ftraat ; het Lammeken
groen -flraat met den gevolge van dien ; uelke voorfz ftraat by ]ob
Willcmsz van Swieccn , als Landmeeter en Roimeefter afgerooit en
gemetcn is in Augulii 1644. daar 00k onder begrepen is benoorden
het Arm-huis en van 't Armhuis aen de ooflzyde van 't Spuy tot de
Staten - gragt van den Ilage.

2. item nog de zuitzyde van de Staten -gragt van het Spuy af tot

de Nieuwe haven. .

3. >og de Kicuvve haven van de Zuit-binnen-cingel tot aan de
Turfmarkt, die by haer Ed. J'^gcb. mede geordonneert , en by den
voorn van Svvietcn afgerooit en gemecten is in den maand AugulH
1664. ende alle het geene flaar toe nodig was afgekogt en bctaalt.

4 Nog beoollen de Turfmarkt van de Nieuwe haven af tot aan de
Kikvors brugge en de Turfmarkt daeronder begrepen, die gegraven
is in den jaare 1609. en zoo voort ; en de huizen getimmert 160^.
1610 tot 1 616. en/, kn het water van de Kalvermarkt by haar kd.
Agtb. gevolt, met boomen beplant, geftraat enz. Als mede de
Kromme Pooten van de Korte Houtfiraat tot in de Groote Pooten,
insgclyks by den voorn. van Swieten afgerooit en gemeeten in den
jaare 1641. in de maand Septemb. en den i8 Mei 1643.

5-. Nog van daar nedergaande de Fluweele-burgwal tot aan de Hee-
re - gragt tot den Eezuiden - houtfchen weg of 't einde de Pooten.

6. Item van daar van de Pooten af ofte anders gezeid de Scheel-
holfche brugge ooll aan den bezuiden- houtfchen weg, dat men nu
hiet (!e Heeren- gragt tot aan de ooft-binnen-cingel van den Hage;
welke voorfz aframinge en karteringe by den voorn. Van der Salm ge-
daan is in den jare 16 17. en te vooren cerftfyn geconcipieert ofte
voorgeitelt om te maeken en graven door het land 'been van de Veen-

pol-
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polder, volgens de zelve kaarte en meetinge ; en de tuinen, landeil

en blykerye - erven en gronden vverden nog van dezelve molen droog

gemaelen , en dat door een duiker onder de nieuw gegraven vaart

doorloopende , en daar ook molen -geld aan betalen moeten.

7. Nog de zuit en ooft-binnen -cingel, anders gezeit over de
Uileboomen daar haar Ld. Agtb. over lloepen, banken enz. te dis-

poncren hebben.

f^olgt het ILuider - quartier 'van den Ilage met den gevolge

•van dien,

I. Eerftelyk in 't Zuiteinde over de oude Wagen - brugge , begiri-

nende verby de St. Jacobs -ftraat of anders gezegt het Paddemocs ,,

de Veerkay van de W'^agellraat af tot aan de Spui die gemaakt is of
begonnen te maken in den jaare 1 614. en de volgende jaren.

1. Nog de korte en lange Kraari-ftraat tot aan de Bierkay, daar

haer Ed. Agtb. over te dil'poneren hebben, enz.

3. Item nog de Bierltraat van de Veerkay af tot aan de Bierkay
met de Haag - poorten en uitgangen daarin , als vooren.

4. Nog de Bierkay van de Wageftraat af tot aan het Spui ; welke
Bierkay gemaakt en gegraven is in de jaren 1614 en 161^. en dehui-
zen getimmert in de jaren i6i6. 1617. 161B. en zoo voort ; Waar
over haar Ed. Agtb. hebben gedifponeert en geconfehteert , als voo-
ren, ende aen de zuitzyde van dezelve Bierkay van gelyke en op het

Delffe Veer Pieter Cornelisz Schrap in 't byltie het eerfle huis op de
Bierkay daar onder dak gebragt heeft , dat hy timmerde , en heeft

daarvan genotcn 150 guld. die haar Ed. Agtb. daar op gezet haddc
tot cen vereering, die het eerfle huis onder dak hadde.

yhlgt nu het quartier beive(ien de l^agefiraat,

I. Eerftelykde nieuwe Molftraat van de "Wageftraat af tot deRaam-
watering of Burgvval, en mede beooften de Raemwatering van de

Molftraat af tot aan de Burgwal, en van dezelve Molftraat tot aandc
Veerkay en voort tot aan de zuid-binnen- cingel ofte kleine Bier-

kay.

X. Nog de weft - Veerkay van de "Wageftraat af tot aan de Raem-
watering die van den voorn. van Swieten doorgcrooit , afgepaalt en'

gemeeten is ; de brugge in de Wageftraec gemaekt in den jare 1644.

en de kaay belteed te maken op den 17. Auguiti 1646, 't welk door
ordre van haar Ed. Agcb. gefchied is , enz.

3. Item nog de kleme Bierkay van de "Wageltraet af tot aan de
Raemwatering als vooren , ende nog mede de Burgwal van de oude
Wagen - brugge af tot aen de Raemwatering of Herders - l^rugge ,

daar in den jare 1603 nog niet een huis en heeft geftaen, maer niet

als tuinen en land geweeil; is dan mede van nieuws gemaakt, en by
haar Ed. Agtb. geordonneert op te maken.

rolgi
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^olgt de Raenmatering 'van de fueuwe Groenmarkt af tot aan

de Zmt - binnen - cingel ^an den Hage geconcipieert en geor-

donneerfvan hdiar Ed. Agth, en afgeroott, gemeeten enaf^

gepaelt door den •voorn. I/an der Salm en op de kaart aan'

getekffit met getdlen^ gedaen in ^^aart 1614. en 'voort al

het geen "^dert den ^ehen jare tot jlraeten , burgwallen en

gragten gemaekt is ten weften de^ehe , en ^yn als ^olgt.

I. Eerftelyk de Raemwatering of Burgwal van de Groenmarkt af

tot.aen de Zuit- binnen -cingel in den jare 1614 voorgeftelt en be-

gonnen ce maken , als mede de huizen begonnen in de volgende jaren

te timmeren en 00k een gedeelte van de Raemftraet van den jaere

1609. 1610. tot i6xx. toe.

-i.. Nog de Beletten - ftraet bezuiden het Geeft-hof.

3. Nog een Hoot of gragt , dat nu gevolt is en tot een ftraatge-

maakt , belegen ten noorden het H. Geefthof

4. Nog de Weft-Nieuwe Molftraet van dp Raamwatering af weft

aen tot in de Boekhorft-ftraat, en voort weft aan tot in de nieuwe

Breellraet, en dat alles volgens de kaerte onder den voorn van

Swieten beruftende, van den jare 1640 tot 164^. en zo voorts daar

in geflelt van haer Ed. Agtb. geordonneert en doen maken.

J. Nog de Katerftraat met den gevolge van dien.

6. Nog de Oog in 't Zeyl - llraat.

7. Nog^e Herder met de Herderinne - ftraat van de Raamwate-
ring af we!l aan tot aan de Brouwers - gragt.

8. Nog de Princegragt ten wederzyde van de Groenmarkt af , en
de Groenmarkt tot aan de weft - binnen - cingel,

9. Nog de Boekhorll - ftraat van de Princegragt af tot aan de Zuit-

binnen - cingel.

10. Nog de Bree-ftraat van de Laanaf over de Prince- gragt heen
tot aan de zuit-binnen-cingel, en zoo voort de huizen en tuinhuizen,

die in den weg ftonden tot het maken van de voorfz ftraat van noo-

den waren, by haar Ed. Agtb. afgecogt en opgeruimt.

I I . Nog de nieuwe Brouwers - gragt , van de Prince - gragt af tot

aan de zuit-binnen-cingel ; de tuinen mede gekogc als vooren,
de erven wederom verkogt en uitgegeven ; de gragt daar door ge-

graven en gemaakt van haar Ed. Agtb. En zyn alle deze landen en
gronden meeft van de Sufters- polder afgegraven, waar van nog
mergen ofte molegeld betaalc en vergoeding gedaan moet werden.

IX. Nog de Nieuwe Brouwers -ftraet, van de Brouwers - gragt af

weft op tot aan 't Laenken.

P^olgt henoorden de Prince - gragt.

13. De Affendelft- ftraet, die by haer Ed. Agtb. mede verandert

,

verwyc , vermaakt en afgerooit is , ofte door deszelfs Landmeeter

;

en de Verkenmarkt daar ondergerekent , en by Van der Salm dejon-
ge gemeeten in Septerab. i($40.

14.
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14. Nog de drie Boeren-ftraat van 'twefleinde af tot de Prince-

gragt,welke voorheen akyd ten dooiioop zynde gewecl"t,in dejaren

1643 en 1644 op ordrc van haar Ed. Agtb. is verwyt, en fyn detuy-

nen afgerooitj gemeeten en gekeurt op 30 \oeten breedte ; en is

ook terzelver tyd deibrugge over de Prince -gragt voor dezelve

ftraat gemaakt.

If. Nog de doorloop of Laanken van de Prince -gragt tot in 't

Welleinde voorby de blykerye.

ydgt het Noorder - quartier 'van den Hage , waarin de 'volgen-

de niemve flraaten op de Pafloors JV^rande door haar Ed.

yigth. in de jaarefi 1641 tot 1646. ^n gec07ictpeert ,
geor^

donneert en gemaakt.

1. Eerftelyk Jiet VifTchersdjk van de Moleftraet af tot aan de

Noortbinnen-cingel toe.

2. Nog de Snoekflraet, gaende van het Viflchers-dyk af tot aan de

dwerslaan, gaande van 't SUckeynde tot aan de Noort-binnen cingti.

3. Nog de Noortftraet van de Geell af tot aen deNoort-binnen-cin-

gel.

4. Item nog de Breeftraet van de Geell af tot aan de Noort-binnen

cingel.

5-. Nog de Pieter-ftraet gaende van 't Viflchersdyk tot inde Prince-

ftraet.

6. Nog de Prince-ftraet, gaende van de Molenftraet tot aan de

Noort- cingel.

Het Noort - ooft quartier.

1, De weflzyde van de Lange Houtftraat, daar de huiien getim-

mert zyn by Van der Maft , nu 't Logement van de Stad Haarlem j

het buys by Harman Jansz Middelkoop , nu 't Logement der Steden

Delft en tcr Goude, het huis van Dorp en van Kaafembrood getim-

raert in den jare 16x5:. en zoo voort-, welke erven zyn gekomen -van

de oude Doele.

2. Nog mede de Noortzyde van 't Plein , daar de Heer vanNieuw-

koop zyn huis opgetimmertheeft, en deCommis King en ClaesDirksz

Balkenende in de jaeren 1632. 1633. 1634. en zoo voort j en ook

de huifen beooflen de Vyver ; welke erven van de nieuwe Doele ge-

komen en gekogt zyn.

3. Nog mede de ftraet tegens over de Kockamp, welke men de

PrincelTe - gragt noemt , om dezelve te vermaken hebben haer Ed.

Agtb, in de maand Decemb. 1 641. alle der luiden huifen en erven ,

die daar toe nodig waren en in den weg ftonden , laten taxeren en

waarderen en ook betaalt; welke taxatie gedaen is den ^..j. en 30 De-
cember deszelven jaers, by Job Willemsz van Swieten cum fuis ;

en

^yn deze navolgende

:

„ .
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Tielman Cornelisz Ricdvelt zyn Jiuis en erve voor . . 3150 o o

Willem Jansz Backen tuyn. . . . . 33° o o

Jan Jansz den boer of Verhorft. ... . 590 o o

Leendert Claesz. hoenderman huis en erve. . . . 2750 o o

Leendert Jansz. liovenier. . . • . 1750 o o

Monir. La Garde huis en erve. . . . 17^0 o o

Adam Harel Apotheker zyn huis en erve. . . 4650 o o

15970 o o

Ende zoo voort ; en de oude korte Starelingflraet toegeftopt en ge-

volt, die van de Heere-gragt afging lot aen de lange Starelingllraet,

volgcns de kaerte claer van zynde, hebben Jiaer Ed. Agtb. alle deze

kolten en nogmeer gedaen om de flrael en gragc daar te maken, be-

dragende ijt/joguld. en dan nog het maken van de Iteene brugge met

hare vleugels 15- a i6:o gulden.

4. Nog de oofl-cingel van den Dorpen-Laan af tot aan de valbrug-

ge van den Denneweg •, de V^albrugge by haar Ed. Agtb. gemaakt,

de boomen geplant , coflen verleent om rioolen daar onder door te

maken -, den Denneweg en Jan Speckenflraatie daaronder gerekent

,

en voor de monden van Jan Specken-ftraatie in de maand Oftober

1675 by haer Ed. Agtb de flraet doen maken en ook betaalt.

5. De ftraat tegens over 't Bofch van de Valbrugge af by 't nieuwe
Gefchuthuis tot aan Gerrit Simonsz van Borgonen , en is dc ftraat ge-

maekt in de maand Julii 1648 , en by de bueren betaalt en by Job
Willemsz. van Swieten gemeeten en gerekent wat ieder te betalen

hadde. Daar is van den Hage en van de Graaffelykheid tot een ver-

eeringe gegeven tot fubfidie van de gemeenc bueren 300. gulden.

Ik ondergefz. hebbe de oude en nieuwe kaarte en prothocollen en
Regifters opgezogt en geexamineert diesaengaende van jare tot jaredie

onder my zyn beruftende •, ook van den jare 1603. en daar uit be-

vonden wat voor den nieuw aangeiimmerden Hage is en voor gehou-
den moet werden zoo van ftraeten, kaden, burgwallen en gragten
door haar Ed. Agtb. geconcipieert , geordonneert en doen maken
zyn, enz. Zoo hebbe ik dezen ondertekent in den Hage op den 26.

November 1675-.

JOB WILLEMSZ VAN SWIETEN,
Gefwooren Landmeeter.

G
MiJJlve van zyrie Excellentie uit het leger tot Alem, aan de Staten of

hu/nie Gevonmitteerde Raden ynofpeude hetjortificfren van den Hage.

Dett IX Mei 1600.

IS by de Gecommiiteerden van de Collegien van den Hoogen en
Provintialen Rade , die van de Rekeninge ende Magiftraten van

den Hage, de Heeren Staten overgelevert zekereMiffive van fyne

Exel-
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Exellentie, addrefcerende aan de felve Staten oft hare Gecottimitteer-

de Raden , van den vierden defer uit Alem gefchreven, ende daer be-

neffens op het fchryvens van fyn Excellentie aen de voornoemde Col-
legien fekere propofitie gedacn , ende in gefchrifte overgelevert , ten
eindc volgende begeerte van fyne Excellentie defe Vlecke van den
Haghe met den eerften foude mogen in redeljke defenfie gebragt
werden, met alfulke befluitinge en fortificatie , als by fyne Excellentie

is goetgevonden , ende dat dc Heeren Staten daer toe die van den
Hage foude willen aflifteren met redelyke fubfidie van penningen en
authorifatie van opiichtinge van penningen ende contribiuien , tot ver-

vallinge van de kollen daer toe nodig zynde; ook tot tauxatie van de
landen, die daer toe fulien moeten worden aengevaert ende geemplo-
yeert als naer breder inhoud van de Remonftrantie ende verfoek hier

naer volgende :

Verthoonen met behoorlyke eerbiedinge den Prefident, eerfle en

andcre lladen van den Hoogen en Provincialen Raden, die van de
Rekeninge in Holland , mitsgaders de Biirgemeefteren en Regeerders
van den Hage , ten aenlien den Hage was een open plaetfe , aen al-

ien oorden fubjee't de invafien van den vyant ende andere quaetvvilli-

gen, naer voorgaande Kefolutie, oft by advys van Uwer E. fyne
Excellentie hooger memorie in den jaere if 7 3 geordonneert heeft,

dat men den Hage met eenige fortificatie - werken in goede verfeke-

ringe en defenlie foude brengen, daer toe alrede eenige vi^ercken be-

gonll waren^ dan overmits den inval van den vyand hebben defelve

voer dier tyd niet volbragt konnen worden , waer door de experientie

geleert heeft, wat devaiteringe , ruyne, defolatie ende verltroyingp

over de huyfen en ingefetenen van den Hage nagevolgt is , ende hoe
fchadelyk dat het voor het geheele Land is geweelt , dat men den
vyand niet foo wel buyten den Hage als andere omleggende vafle

fleden heeft mogen houden ; maer alfoo naer het vertrek van den
vyand, den Hage wederom bewoont, gepeupleert en metter tyt ge*

noeg van nieuws opgebouwt , en in veel heerlyker itaet ende welen
dan te voeren gebragt is gewecrt; fyn aldaer niet alleen die van de

voorfchreve Collegien hen onthoudende, maer fyn federt ook aldaer

de bewaernifTen van des Graeffelykheyts Chartres , Regifteren , Re-
kcningen, Procellen ende andere fecretenj mitsgaders ook des geme-
ne Lands penningen en Comptoiren van de Ontfangers betrouwt en

bewaert geweell ; behalven dat daer mede de refideniie van fyne Ex-
cellentie, ende alle vergaderingen en byeenkomlten , foo van U E. als

de Heeren Staten Generael , en van den Rasdt van State , tot een

eere, cicraet en magnificentie van de Landen gehouden worden,
doch niet fonder mer-^elyke periculen van den vyandtjdie den laetften

voerleden jaere ( naer dien hy de bevegtinge van andere Koningryken
en Landen, die hy alvoerens meende te vermeelteren , heeft moeten
verlaeten } de Geunieerde Provintien met alle iyne heyrkragten be-

gonfc heeft het oorloghe aen te doen, niet alleen te lande de Steden

op de riviercnhen naeft gelegen,pogende te overweldigen,maer heeft

ook ( door Gods verhinderinge daer van gefruftreet fyndej gemeyndc
door den Bommelwaert ende anderfmts in het midden van HoUant

Bbbbb » ende
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cndc in den Hage te penetreren , het fy te lande of door middel van

de vorft , het welk , hoewel hen insgelyks is gefailleert , foo en iact

hy daerom niet in fyn qaaed voornemen te perlifteren, mejmcnde

met andere middelen ende ook over zee met galleyen otte anderfints

op deze kuften te landen , en den Haghe fonder groote refiitentie te

overvallen , daer hy hem imagineert niet dan goudc bcrgen , ten aen-

fien van de beuyten , plonderingen ende grote rantibenen , die hy
Jiem aldaer geiieelyken verfekert, te Allien vinden^ gelyk ook de ex-

perientie van ouden tyden bewyft, dat den Haghe, omme een plaetfe

te fyn, is overvallen en geplondert geweeft, ende dat defelve t'allen

tyden van oorlogen en berocrten Jieeft geftaen in menigvuldige ghe-

varen ende pericu'en; alle 't welke fyne Excellentie wel bemerkende

en ter hcrten nemendc, hadde voor fyn laetfte vertrek felfs de fituatie

van den Haghe beiigticht , ende daer, na belaft, dat by verfcheyde

Ingenieurs van gelyken fouden worden gedaen , omme te letten of

met eenige wcrken van fortificatien den Haghe in redelyke verzeke-

ringe mochte w orden geftelt , op dat die by de inwoonders tegens

tamelyk geweld bewaerd mochte worden ; ende omme den vyandt

fulKe en gelyke aenllagen geheel uit den hoofde te brengen, heeft

mede onlangs fyne Excellentie aen de Remonftranten gefciireven de
vorderinge van de vooriz verfeekeringe van den Hage UE. ten hoog-

ften gerecommandeert te hebben , niet twyffelende , of Uwer E. ful-

len na haerc gewoonlyke forgvuldigheyt en voorfigtighey t , gelyk als

tot prsefervatie van alle andere Leden van Hollant, dcfe faeke in fon-

derlinge goede recommandatie hebben , en daer toe alle bevorderin-

ge en allillentie doen , te mcer aengefien fyne Excellentie verftaet,

niet alleen de eere en reputatie van den Lande , maer ook den dienft

der felver aen de praefervatie van den Hage merkelyk gelegen te we-
fen ; heeft daerenboven fyne Excellentie defelve faeke de Remonftran-
ten ernfte'yken bevolen , ten eynde fyluyden op de voorfz vcrfekerin-

ge ende be\orderinge van dien tydelyk ende rypelyk zouden hebben
te letten, ook mede op de middelen daer toe nodig te adviferen;

mids welken de Rtmonftrantcn gehelyken hen ondervverpende de
voorfigtigheyt en volkomen ervarentheyt die fyne Excellentie in ge-
lyke faeke is hebbende , ende dat defelve fyne Excellentie de gele-

gentheyt van den Lande, aenflagen ende voornemen van den vyandt,
mitsgadcrs de middelen omme daer tegens te voorfien, allerbeft be-
kent fyn ; foude gaerne andermael de fortificatien en verfterkinge van
den Hage by handen nemen, en de goede meninge van fyne Excel-
lentie voor foo veel in hen is , volbrengen , alhoewel het felve hen-
luiden tot feer groote befwaringe fal ftrecken , nademael dat {y op
haere particufiere middelen j die onkoftcn van foo grooten werk op
veel na niet alleen konnen vervallen, ten waere Lwe E. geliefde vol-
gcnde dc recommandatie van fyne Excellentie, de Remonftranten met
faveur , authoriteyt ende gewoonlyke reliftentie , gelyk als andere
Leden van den Landen noodfaekelykc verfterkinge bciioef hebbende
te fubvenieren ; verfoeken daeromme dc Remonftranten dienllelyk,
dat Uwe E. tot fubfidie van het voorfz. werk gelieven de Remonftran-
ten uyt de contributien van den Hage ofte andere middelen , eens-
deels promptelyk, eensdcels op twee of driejaren te fubvenieren met

een

, ;
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een redelyke forarae van penningen j ende dat voorts Uwe E. gelie-

ven de Remonl'tranten te authorileren ende oftroyeren , omme vor-

dere penningen daer toe nodig, by verkopinge van renten en anders

op te nemen , onder verband a an het Corpus van den Hage , ende
alle burgeren ende ingeletenen van dien , ende omme tot het rem-
bourfement ende aflollinge der zelve renten en penningen te mogen
op de huyfen en confumptic binnen den Hage en Haegh-ambacht llel-

len fulke impofitie en colleften als daer toe nodig bevonden fullen

worden, mitsgaders ook omme den prys van de afgefchatte landen ,

erven ende gronden tot de voorfz. fortiticatie dienllig te mogen hou-
den op renten tegens den penning twaelf , onder gelyke verbinteniffe

en hypothequen als vooren, mids de voorfz, renten afgeloil ende gc-

queten fynde (het weike men gehouden fal wefen te doen foo haefl

doenlyk fa! wefen ) de \oori"z Coiledrten en Impolitien fullen cefleren

ende die van de voori'z Collegien ende andere wederom komen op
haere oude rechten ende prae • eminentien ende vrydommen. Dit
doende, &c,

Conjent tot het fortificeren van den Hage , mits de kojien daarop val-

lende tot lajien van den Hage, &c.

^Ebben de Edelen verklaert , dat fyluyden te vreden fyn, dat

^ ^ den Hage werde gefortiriceert , ende eenige redelyke fubfidie

daer toe van wegen het gemeene Land gedaen ; van gelyken die van

Leyden, de andere Steden, ( uitgefondert Delft ) die dubbelt van
de brieven van fyne Excellentie ende de remonftrantie ende het ver-

foek voornoemt verfogt hebbcn , omme in den haren te communice-
ren, hebben in de voorfz. fortificatie geconfenteert , mids dat het

felfde gefchiede tot lade van die van den Hage , daer toe den felven

vergunt is Odroy » Confent en Authorifatie , fulks by hen luydtn is

verfogt.

Voorflag van vei'fcheide Geconmiittcerden iiit den naam van zyne Ex^^

ce/kntie om den Hage te doen jortificeren tegens alle opkomende

zwarigheden der vyanden.

Mey i6co.

IN de voorfz Vergaderinge fyn gecompareert de Heeren Cornells

van Nieujiadt en Francois Vranken , Raden in den Hogen Rade

,

Leonard Kafembroot en t^ikolaas Kromhout, Raden in den Provincia-

len Kadc , Philrps Doublet , eerfte Meefler van de Rekeninge, ^driaeit

Schreve/sa en Evert Qjdrynsz y Burgemeefteren van den Hage ; ende
by monde vertoont hebbende hoe dienflelyk, ja noodfaekelyk voor
den Lande van Holland enWeflvriefland, ende verfekeringe van den
Hage ende der inwoonderen van dien foude vi^efen defelve piaetfe iri

redelyke defenfie tegens alle opkomende fwarigheden te bVengen ;

ook volgende de recommandatie en goede meyninge van fyne Ex-
cellentie » hebben daer toe ende omme te Jiebben tot ontgrondinge
en vergeldinge van de erven , die in de wallen , gragten , cingelen en

Bbbbb 3 daer
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daer binnen begrepen fuUen worden , mitsgaders tot een redelyke

fubfidie, omme te vervallen de kolkn by requefte geprefenteert
-,

Daer op delibereert fynde, is by deEdclen en alle de Steden ( uyt-

gefondert die van Delft ) bewilligt in het verfogte Odroy ; maer

mits de jegenwoordige beiwaarniire van den Lande, hebben verklaart

tot het accorderen van eenig lubfidie niet te konnen verftaen.

Lie van Deljt ve?foeken Copie van de Reqiiejie.

De Gedeputeerden van Delft begeeren eerft Copie van de Requef-

te, maer verklaerden daerna zulks principalyk begeert te hebben, ten

opzigt van de verzogte fublldie.

Gecxtraheert uit de Refoluticn van Holland.

Hi
Ceding over V fchoomnaken van de gragt van 't flotte Woerden en ivie

de Beeke en g?'agten van Y Hoj p/agten fcboon te maken.

OP ten voirfz dach ( 28 Novemb 1465) foe compareerde voir den
Hove van Hollant die Procureui GeneracI van Hollant en was

feggende en proponerende, hoe dat de Edele Voirvaders myns gen.

Heeren, en omme die bewairniire en bcfchermenille van defcn Lande
liebben doen maiken en cdificeeren dat Hot te Woirden, ionderlinge

tegens die Gclbchte en Gelrefche, en al \{\ foo dat al!e die gcene die

mitten voirfz llote befchermt fyn, fculdich fyn diegraften vandenfel-
ven flote te reynigen en te helpen diepen, foo fvn nochtans die dor-
pen van Bofeoop, Swanierdam -, ^/pben , KoiidekerkCi Leyderdorp

,

JVjeiicoop, S/iipyck en Rewycr, die mitte voirfz llote grotelicken be-

fchermt fyn, onwillich en in gebreke die felve graften mitten anderen
dorpen te m illen helpen reynigen 1 hoewcl nocJuans dat him dat een
werven en vmder werven van x^egen myns voirlz genadichs Heeren
wegen bevolenisgeweelt,dair fy him altyt tegens 2;eoppol'eert hebben,
en henluyden op huyden dag oeteykent is ; en concludecrde dairom
die voirn. Procureur, dat by fententie ditiinitive van den voirfz Hove
die voirfz dorpen bedwongen fullcn wefen , omme mitten andere dor-
pen , die mitten voirfz llote van Woirden befchei'mt fyn , le helpen rey-

nigen en diepen die graften van dien.

Tegens welken eyfch Dire Claisz him feggende Procureur van de-
felve Dorpen dag van beraet genomen heeft te veertien dagen. Pre-
fentibus iits. ( Alcniade , Jjfendelft , Haehvyn , Petipas , Ejcke en
Werve. }

Antwoorde,

Op ten voirfz dach fr; Jan. 146,-. Secundum curfum curie) com-
pareerde voor den Hove van Hollant Dirck Claisz en dede by monde
van Mr. Arent van Ommcren fyuen Advocaet als Procureur van de

dor-
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dorpen vanBosceipt Slupick^fRewyck ^en andere Jioere medegefellen tc-

gen alfulken eyfch als die Procureur Generael van Hollant op Jicnl.

gedaen heeft, antwoorden en feggen, hoe dat die Rynlanders dair on-

der ddt die voirfz Dorpen gefetenjyn nye die grajteu van den Jlote 'van

JVoirden gereynicbt en hebben^ mair diejcke Ryn/aiiders en foiiderHn-

ge die vo/rfz verweerders jyn gehoefslacb die Fiver van den Hove en

andere graften te reynigen en oic den zantvscch te onderhoiiden die tnj-

fcben den Hage en Ryswyc ge'egen /.v, dat voirtyts cen vuyl ordende

plecbt te iveteu : wairomme die voirlz Procureur qualjcken op ten

voirfz verweerders geraiftis, wantna den generalen houtflach foo fyn

fomm';4e dorpen van defen Lande gehouden die grafte tot Schoonho-

ven te reynigen en andere die grat'te tot Medenbiick. en anderlins.

Ende concludeerden dairom die voirfz verweerders , alfoo dit een

nieuwe houfilach welen en die gefcien louden contrarie die oude hocf-

llacli, dat fy dairomme by iententie diffinitive van den voirfz Hove
fchuldich fouden w efen geabfolveert te fyn van den eyfch, en impetitie

van den voirfz Procureur en die felve verweerders prefenteerden lioir

feyten en vermeeten te proeven in tyden en wylen hunl. des noid

wefende.
Omme op welke antwoirde te repliceeren die voirfr Procureur dacli

genomen heeft te veertien dagen. frejenttbus uts : ( /ikmade ^ Ajjen-

delft i
Hatlwyuy -Peittpas en Lycke.

Geextr-ahcert uit het vyfdc Memoriaal-boek van Swieten,/o/. 103. en 2.41.

H 2.

Op 't 'verfoek^ van Bartholemeus Pertant , Rentmeejler "van

NoorthoUant is gelafi den ^mbachtett en Dorpen "van Nieu-

wevcen , C ralingerambochn en 'van Dorp , te doen die

Hofdtenfien ,
geiy!^ de andere amhovhten , als die iijver

'van den Hove ^ die graften , wegen en ivater'ingen fchoon ta

maeken en te hodden en pro'via?ide te Houe te brengen.

ALfoe Barthelemeus Pertant Rentmeefler van NoorthoUant clach-

tich gecommen is voir minen Heere van Lannoy , Stedehou-

der Generael en andere den Kade van Hollant , overmyts gebreken

willc die deielve Kentmeefter hadde aen den Dorpen en Ambochten
van Nwweveen , Cralingerambocbt en van Dorp roerende den Hqi-

dicnfte als van myns genadcn Heere viver en graften , dienende tot

zynre genaden Hove in den Hage fchoon te raaken , oick mede om
die wegen, wateringen en provanden dienende totten voirfz Hove,
die te houden, te maken en te onderhoyden en mede die provanden

te bringen gelyc andcren ambochten , die mit hun luyden dat van

rechts wegen fculdich zyn te doen en zy tot andcren tyden vvel

gedaen hebben. Dair en tiegens de voirfz Doorpen zeiden en ver-

antwoirden , dat zy van fulckcn dieiiften fculdich warcn vry en

exempt
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exempt te wefen » en fonderlynge vuyt crachte van zekeren Privile-

gien en Hantveften hunl. verleent en gegeven bi wylen Hertoge^f/-

i/recbt en Hertoge JVillem van Beyeren , Graven van Hollant zaliger

gedachten , dair van zy den -v oirfz Stedehouder en Rade die origi-

nele en oick copien thoonden , SOE JST , dat de voirfz Stede-

houder en Rade de voirfz. partyen in ""t lange gehoirt en de voirfz

Privilegien en Handvellen wail overgezien en verftaen hebbende ,

dewelke bezonder niet voirder inhouden noch begripen dan van

Ryenitalen dairnae zy fchuldich zyn in openbaircn heervairden te die-

nen en anders niet, van den welken die cen handvefte gegeven den
buyren van Nuiveveen by den voirfz Hertoge WUlem tot zynen \ve-

derzeggen gegeven was en niet langer , gewyft hebbsn , en wyfen voir

recht , de voirfz Doorpen en Ambochten van Nuweveen , Crahn-

geranbocht en van ^Doorp , gehouden te wefen in den Hofdienften

Jiier bovcn verclairt te doen en te volcommen tot aire tyt als dat

gebuert en van ouds gewoenelicken geweeft is. Aldus gedaen in

den Hage bi en voir den voirfz Heer van Lannoy , Stedehouder ge-

nerael , die Heer van Tffeljieyn , Heere t^rnt van Gent , en Heer

Geryt van Zyl^ op ten xx'^^n. dach van Februario in 't jaer ons Hee-

ren duyfent vier hondert en vyftich na den loop des Hoofs van Hol-

lant.

Geextraheert uit het Scmentic-bock , gequot. C. fol. zi.

H 3.

Die Buyrefi "van den Amhochte uan Hodenpyl fyn ten •vewol-

ge des Re7itmrs. 'van Noorthollant gelaft te doen die Hof-
dieiijten geljJz^ajidere u^mhochten , als die f^uer en gy^ft

'van den Houe in den Hage , als ool^ de ivegen en W<^terin~

gen totten zel'ven Honje fchoon te maeken en te houden , en

provianden ten Ho've te brengen.

ALfo voir myn Hecre van Lannoy Stedehouder-Generael en den
Rade van Hollant clachtich gecommen zyn die Buyren van den

Ambochte van Hoydenpyl •, feggende, hoe dat Bartbelmeus Pertant,
Rentmeefter van Noorthollant hunluyden groote moeyenilfe en hin-

der gedaen heeft van dat Jiy zeide, dat zy fculdich wairen mynenge-
nadigen Heere te dienen mit eenen halfven riem en volck nae den
avenant van den riemtalen ; Tiegens wclke die voirfz Buyren hoep-
ten, dat zy dair of niet fculdich en wairen te betalen, aengefien dat
fy goede brieven van Hantveften en quytfceldingen hadden van wylen
Hertog Adhrecht zaliger gedachten , gegeven in den Hage op ten
xxitcn dach van Mey in 't jaer ons Heere duyfendt vierhondert en
een

; Waer op dezelve voirfz Berthelmeus antwoorde in den name
van mynen genaden Heere voirfz , als dat hy dat voirfz Ambocht
niet toegefproken noch ecnige moeyeniire gedaen en hadde van hoire

riem-
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riemtalen te trecken , te gelden of te varen tot eenige Heervairden ,

't vvelke contrarye haire brieven dragen foude, of zy van wairden
gcwyft werden , mair hadde dievoirfz Kentmeeiler hunluydcn in

den uaeme van mynen genaden Heere voirfz gemoeyet en.fcegefpro-

ken hadde in tyden en in wylen dat hy gedient heeft als ahder Renf-
meefters voir him gedaen haddcn van mynen genaden Heeren Hof-
dienPe, als van zynen viver en graften, dienende tot z^Tire genaden
Hove in den Hage fcoon te maken, oick mede om die wage, wate-
ringe, dienende totten voirfz Hove te houden en te maken en te

doen onderhouden, en mede die provanden c'Hove te bringen, ge-

lyk andercn Ambochten die met hunl. dat van rechtswegen zyn te

doen en zy tot anderen tyden wail gedaen hadden , mitmeer anderen
redenen bi den eenen en bi den anderen pertie voirgeftelt en gepropo-
neert in hoiren replicken en duplicken , SOE JST , dat de voirfz

iStedehouder en Rade de voirfz partien in 't lange gehoirt ende de
voirfz Brieven en Hantveften wail overgefien en verftaen hebbende,
dewelke fonderlyngen niet voirder inhouden noch en begrypen dan
van riemtalen , dairnae zy fchuldich zyn in openbairen heervairden
te dienen en and.rs niet

, gewyft hebben en wyfen voir recht de
voirfz buyeren van den Ambocht van Hodeiit>yl gehouden te wefen
in den Hoofdienlte hier boven verclairt , te aoen en te volcomen tot

aire tyt als dat gebucrt en van ouds gewoenlicken te doen geweell is.

Aldus gedaen in den Hare by den voorfz Heer van Lannoy , Ste-

dehouder-Generael , Montforde^ Gent ^ Zji^ Cats en 'Potter ^ op ten
xvj''eii dach in Alaerte Ao. M. CCCC. L. naer den loop des Hoefs
van HoUant.

Gerrgiftrecrt in 't Sentcntic-bock
,
gequot. C. fol. 31.

H.4.
Desge/jks is bemlen te doen de Buuren van den Ambnchte van

Souteveen.

GEfien en gehoort bi den Hove die gedinge dac vuytftaende ge-

weell is luITchen die Buyren en Ambochte van Souteveen aeil

de eene zyde, en Benheimnis 'Fertant •, Rentmeeftcr van Noorthol-

lant aen die andre, roerende van zekere Hoofdienilen , daerinne de

voiriz Rentmeeller I'eide dezelve Buyren gehouden wefen als van

myns genadigen Heeren viver , grafcen en wateringen en wegen
fcoen te maken endc te onderhouden , en oick zynre genade provan-

den te Hove te brengen mit andcrs dat dair toe behoirt, dair van

dezelve Buyren zeyden vry en ongehouden te wefen vuyt crachte

van zekere Privilegien en Handveften van wylen Grave floris van

Hollant. 't Hoof wyft over recht , nae dat by hunluyden de voirfz

Handveflen en Privilegien wacl overgefien en verftaen geweeft zyn

,

dat die zelve Handveften niet jegenftaende de voirfz Buyren van Sou-

tevten gehouden te wefen in den Hoofdienften hier boven vcrckcrt

C c c c c te
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te doen en te volcomen tot aire tyt als dat gebuerc en van outs ge-

woenlicken geweeit is. Aldus gedaen in den liage by den Heer van

Lannoyt Stedehouder-Generael, Aiontfordcy Ge-nd^ Zyl^ CatSy Tot-

Hr, en Mtyiler Ant. Mtchtelsz, Rcntmecller-Generael va.n Hollant,

op 'ten xx't"^" dacia in Maerte in 'c jacr ons Heeren M. CCCC. en

vyftich nae den loop des Hocfs van Hollant. Dair ic mede bi was.

J.
BOSSAERT.

Geregiftrecrt ut fupra fol 3 1. "verfo.

H 5

Desgehks is hevokn te docn den Ambachte en Buurcn van,

Moordrecht.

Ezien en gehoirt bi den Hove die gefchille die vuytAaende ge-

<v^ weeft zyn tuffchen die Buyren en Ambochte van Ahordrecbt

aen die een zyde, ende Berthelmeus P^Y^;// ,Rentmeeller van Noort-

hollant aen die andre , roerende van zekere Hoofdicnften dair inne de

voirfz Rentmeeiler feide defelve Buyren gehouden te vvelen; als van

mvns genaden Heeren Viver, graften , vateringen en wegen fcoen

te'maken en te onderhouden, en oick zynre genaden provandcn te

Hove te brengen mit anders dat dair toe behoirt , dair van dezelve

G

em
na

dat by hunluyden die voirfz HandveHen en Fnvilegien wail overge-

zien en verflaen geweeft zyn, die met en begrypen noch mencie en

maken van Hofdienflen , dat die zelve Handvelten niet tegenltaen-

de , de voirfz Buyren van Moordrecht gehouden wefen fullcn in den

Hofdienfte hier boven verclairt te doen en te volcomen tot aire tyt

als dat gebuert en van ouds gevvoenelicken geweell is. Aldus ge-

daen in den Hage bi den Heere van Lannoy , Stedehouder-Generael,

Montforde, ZyU Cats^ Wijjektrke en Totter^ op ten leften dacli \an

Maerte in 't jaer ons Heeren duyl'ent vieihondert en vyftich na den

loop des Hoefs van Hollant. Dair ic mede bi was

Geregiftrecrt als vooren , fol. jp.

J. BOSSAERT.

G

J. I.

Alteratie van het Placcaet herocrende de Bceke in den Hage, en

eenige pointen van dien.

Ehoort by den Hove van Hollant het rapport van Hecre Gerard
Heerc van Ajfendelft , Eemskerke , &c. Ridder , ecrlle Raed

pre-
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prefiderende in deri felveh Hove , die met den Procure'ur-Generael

Mr. Qriiiityii f^f'eitfen jK^.et van den felven Hove, en Jan Hannemaiiy

Rentmeefter van Noorthollant , infpeftie oculair genomen hebben
van de Beeke achteromme tuHchen de huyfen aldaer , en 't Hof al-

hier loopende , om delelve te dben reynigen en ruymen , haervol-

gende den Placcate op den xxix. JuUi laetllleden daer op geexpe-

dieert , SOE IS T, dat 't voorfz Hof om redenen by de voorfz

Heere van AlTendelft verhaelt, 't felfde Placcaet gemodereert en ge-

altereert heeft invoegcn hierna volgende : Eerfl dat 't felfde Placcaet

in als forteeren fal fyn cifeft en die platingen overal ingehaek worden
na de difpolitie van dien foe recht na de lyn als men mach : dat alle

privaten en llygeringen uitilekende buyten de platinge , afgebroken

en gedemolieert fuUen worden , maer die een privaet llellen wil bin-

nen de platinge, fal \ felve wel mogen doen. Van gelyke fal de

voorfz Beeke ingehaek worden aen de noortfyde op 't Hof en uyt-

gefteken platinge , en namelyk de platinge van Joachim Cornelilz,

lulks dat die Beeke daer deur niet benout en word. Dat die voorfz

Beeke gelyk opgefchoten fal worden totten ouden bodem tot op 't

welfant toe , tot cofte van de huyfmge daer op ftaende aeri die zuyt-

fyde , en ook tot coke van de erven aen de noortzyde op 't Hof ge-

legen : Dat die Loye-putten by provifie en toe anders geordonneert
fal wefen , fullen mogen blyven ftaen, als die nil fyn, elcx op fyn ey-

gen erf, en indien de Beeke daer door verviiylt wort, fal den eyge-

naer gehouden fyn tot vermaninge van den voerfz Hove dat weder
fchoon te maken ; en indien yemant an de noortzyde op ""t Hof gefe-

ten in gebreke ware defelve Beeke te doen fchoon maken ofce an-

ders in te trckken als vooren , fal de vocirfz Rentmeefter van Noort-
hollant \ felfde voor hem doen, en hem 't felfde namaels doen beta-

len : Dat insgelyks de voorn. Rentmeefter tot cofte van de riemtalen

op doen fchietcn en opmaken fal die verlaten of fluyskens op de Vy-
ver refponderende. Gedaen in den Hage den ix September XVc,
LVl. by Heere Geryt Heere tot ^ffcnde/fij l^emskerke &c. ,Ridder,

eerfte Raidt prefiderende , Mrs. Coriie/is Siiys , Aern. Sasbout , Cor-

nells Weldanii Care! van der Nytfeny Heere Geryt van Reiies, Domi-
nicus Boot en Quintyn IVe'itfen , Raetsluyden van Hollant. In ken-
iiifle van my.

En was getekent,

J. VAN DAM.

Geextraheert uit het vyfde Memoriaal-boek van J. van Dam , fol. 1 8p,

1.2.

Rcmvatie van V Flaccaet van Koning Fhilips beroerende de Beeke.

MAU R IT S , gebooren Prince van Orange , Grave van NalTou

,

Catzenellebogen , Vianden, Diets &c. Marquis van der Veer
<^n Vliirmgen , Heervan St. Vyt, Doesbourch, der ftad Grave ende

Ccccc 2 vaB
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van den Lande van Kuyk &c. Gouverneur, Capiteyn-Generael ende

Admirael ; mitsgaders die Prelident en de Raden over Hollant,2ee-

lant en \'rieslant , den eerllen geluooren Exploidier van der Kamere

van den Rade hier op verfocht , S a l u t : Dat hoevvel ten anderen

tyden ten eynde die Beeke ende het water van den Huyfe van den

Hage ftreckende van het fluyskcn Achteromme tot het huys genaemt

het Paradys , fyn vryen cours ibude mogen hebben , fekere Placcae-

tcn gecxpedieert en gepubUceert fyn geweell, ende wy nochtans ver-

ftaan,dat naer date van dien die lelve Beeke met verdere uytlleecken

van pkitinge ende beplantinge. van Boomen , metter tydt verfmalt,

ende oock dagelyks met vulnifle vervult daer deur naauvver en enger

op veele plaetlen gemaekt \\'erdt , impedierende al het felve den

vryen cours en loop van de voorlchreve Beccke , wel eer tot kolkn

van de GraeiFclykheydt , tot gerief van den voorfz Huyfe gemaekt

ende gegraven; jegens al het welck promptelyck dient voorzien, en

behoiilyckcn geremedieert te werden ; SOO 1ST , dat wy u ont-

bieden en beveelen by dcfen , van onfent wegen , voor den volcke te:

verkondigen , ter gewooniycker plaetfe , en wel fcherpelyck te ver-

bieden alien den geenen die woonaghtig zyn op de voorlchreve Beec-

ke , tuirchen het voornoemde lluyskeii , en die huyfinge genaemt het

Faradys , ende aldaer men boomen geplant , uytgeftecken van erven,

ftoupen ende privaten, buyten die gewoonlycke platinge gemaackt

hebben , dat fy die felve terltont binnen drie dagen na de pubUcatie

Van defen afhouden ende ontruymen fonder eenigh wederfeggen.

Gegeven op den Huyfe van den Hage op den 9- Junii 1587.^

Geregiftrecrt in 't twecdc Memoriaal-boek van P. Kanneman , fol fz.

I

Phiccaate op dc Beek.

FREDERIK-HENRIK, by der gracie Gods Prince van Oran-

gien. Grave van KallautSic. mitsgaders de Prefident en Raeden
over Hollant, Zeelant en Vriellant , en Schout, Burgemeefters en
Regeerders van 's Gravenhage , den cerften gefworen Exploiftier

hier op verfogt, Saluyt; Alfo t'anderen tyden verfcheyde Placcaaten,

Keuren en Orodonnantien geexpedicert en gepubUceert zyn geweell,

ten eynde de Beeke en 't water van den Hage fyn cours foude mo-

fen hebben , wy nochtans bevinden , dat nae date van dien dezelve

leeke met vordere uytrtecken van plaetingen , ftoepen, pielaren,

privaeten en andere beletfelen metter tyt verfmalt en ook dagdycx
met vuylnilFe vervult en daer door nauwer en enger op veele plaet-

fen gemaekt werd. Dat mede het waeter van de voorfz, Beeke by

verfcheyde perfoonen en op veel plaetfen uyt dezelve Beeke geleyt

en gediverterrt word, impedierende alle 't zelve niet alleenden vry-

en cours en loop van de voorfz Beeke , wel eer tot kofte van de Graef-

felykheyd en noodig gerief van den Hove, de vyvcr en cingelen

van dien, mitsgaders van den Hage, gemaekt en gegraven, maer
ook
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00k den felven loop en cours van de zelven Beeke en waeter ( by-

fonder des lomers en ioo wanneer het waeter laeg is) genoegzaem

geheel verhinderende , waer door 00k het waeter in tyde van Brand

en ande/zints nodich , niet aileen aldaer ontbreekt, maer 00k ge-

cauleert werd een groote ftank , niet fonder apparentie van infedie

van de lucht daer op te volgen , ten zy daer tegen promtelyck en

behoorlyk werde voorfien, SOO 1ST; dac wy u ontbieden en be-

velen by deien , dat gy terltont en fonder vertrek of dilay van we-

gen de Hogc l)verigheyt openbaerlylc ter plaetfe daermen gewoon is

alhier in denHage publicatie te doen vercundicht, gebied enbeveelt

alien den geenen die woonagtig zyn op de voorfz Beeke ofte aldaer

gehuyll en gehooft zyn , en boomen , uytfteeken van erven , pla-

tingert, timmeringe, ftoepen, privaten, pishuyfen ofte andere be-

letlelen gemaekt hebben , Itaende ofte dienende inde voorfz Beeke ,

dat fy binnen den tyt van een maend na publicatie van defen of en

ontruyminge daer van doen, fonder eenig wederfeggen , op te ver-

beurte van z<;. ponden te xl. grooten \ laems 't pond, en dat vor-

der eenen yegelicken fai gehouden vvefen voor fyn buys ofte erve te

plaeten mit eene muur ofte ten minlten met goede eycke planken ,

laetende de vvaterloop van de voorfz Beeke ten miniten vicr voeten

breed en dezelve plaetinge alfoo te onderhouden ten euwigen dagen

't heuren koilen, makende dezelve platinge zoo recht na de lyn als

mogelyk weienzal, volgende de aenwyfinge by den ContreroUeur

van den Hove en Fabrykmeeilers van den Hage te doen. Ende dat

alle andere plaetingen , llocpen, pilaeren, timmeringen en fleygerin-

gen , uyttteekende buyten de voorfz rechte platinge , ingehaelt , afge-

brooken en gedemolieert zuUen moeten werden binnen den voorfey-

den tyt en peyne als vooren. Ende fuUen die geene die op ofte aen

de voorfz, Beeke woonende zyn, haer privaeten moeten ftellen bin-

nen de voorfz platinge , zulx dat de vuyligheyd of materie buyten de

Beeke werden gehouden. Dat voorts dezelve Beeke by publycke

belteedinge opgefchooten fal werden totten ouden bodem op 't wel-

fand toe tot colte van de eygenaers van de huyfen en erven daer op

ftaende en gelegen, volgens de repartitie daer van te maken. Ende
indien yemand in gebreke waeren de voorfz uytfteeken van erven ,

plaetingen, timmeringen, ftoepen, privaeten, pishuyfen ofte andere

beledelen in te trecken als vooren , dat fulx van wegen de Hoge ove-

righeydvoor hem gedaen fal worden ende koften by parate executie

van de onwilligen ingevordert. Dat mcde van nu voortaen niemand

ea zal vermogen eenige waterloofen te maeken omme 't voorfz wae-

ter uyt de voorfz Beeke te diverteren , op eeri boete van fo ponden,

en dat alle waterloopen voor defen uyt de Beeke gemaekt , binnen

den tyt van agt dagen eerft comende fullen werden toegedampt en

geltopt op gelyke peyne van 50 ponden als vooren. Ende ten eyn-

de de voorfz Beeke nae defen niet wederomme met allerley vuylig-

heyd en werde vervult , dat metten eerften ter pla^tfen daer fulx no-

dig lal werden bevonden , gefteeken en gemaekt fullen werden ver-

fcheyde roofters. Ende dezelve Beeke alle drie maenden ten min-

ften en meermaelen des nood en oerbaer zynde , befchouwt en gevi-

fiteert fal werden. En fullen de executie van de boeten voorfz ge-

Ccccc 3 daen
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daen en geinnet \TCrden by den Procureur Generael van den Hove
en voorts by den ufficier van den Hage. Ende ten eynde dele Or-

donnantie te beter in alle hare poindrten mach werden geobferveert ,

foo ontbieden en beveelen wy den voorfz. Procureur Generael , den
Bailju en Schout van den Hage en alien anderen , die defen eenich-

zints aengaen mach , dat fy toe nacominge van allie 't gunt voorfz es

,

procedeeren en doen procederen , ook met afneminge van de voorfz

peynen, fonder faveur, dilliniulatie ofte verdrach. Gegeven in den
Hage onder de zegelen van jullitie van de voorfz Hove ende faeken

van den Hage relpectivelyk hier op gedrukt. den zj. Juny 1634.

Geregiftr. in 'c zesde Memoiiaal boek van Criep, fd. 72. lierfo.

Tublicatie op V reinigen van de Beek

DE Prefident en Raeden van den Hove Provinciael , mitsgaders

Schout , Burgemeefleren , Schepenen en Regcerders van 's Gra-
venhage , doen te weten alle die geenen die woonen , huyfen , gron-
den ofte erven hebben, aen of op de Beeke alhier, dat fy heurlr.

huyfen of woonplaetfen van 't eynde van \ Noorteynde af cot ach-

ter 't buys genaemt de Goude Leeuw toe, op 't wellant ofte denbo-
dem toe , mllen hebben fchoon te doen m.iken , binnen den tyd van
veertien dagen, zynde Saterdach den xiij. September toecomende,
op de boete van fes guld. voor de eerlle reyfe , en dubbelde boete

foo 't vverk agt dagen daer na op de nafchouw, die wefen fal den
XX September daer aen volgende, ongemaekt bevonden fal werden,
en fal als dan 't ongemaekte vierk belleet worden tot kollen van de
gebreekigen, boven de voorlz dubbelde boeten, inhererende voorts

den Placcate in den jaere 1634 defen aetigaende geemaneert, wacr
toe om kortheyts wille word gerefereeft en nefFens defen mede is ge-
daen affigeren daer 't behoort , met meeninge van ''t fclve PlaccaeC

in \ voor-jaer 's jaers 1^43 ten elFede te fuUen doen ftellen. Gedaen
by de voorfz. Collegien den xxx. Augufti i6j^%.

I 5.

A
Mr

Authorifat'ie om de Secreten eyi pishuizen i Jlaande ep de Beek te doen

fioppen.

Lfoo niet tegenftaende voorgaende Interdidien en Placcaeten op '

het wech nemen en amoveren van de pishuyfen, privaeten uyt-

komende op de beeke alhier, men egter bevonden heeft , datter
nog menichte van privaeten en pishuyfen by veele op nieuws fyn ge-
ftelt en wederom geopenc, SOO ISiT, dat de Prelident en Kadlen
van den Hove Provinciael en Schout, Burgemeefteren , Schepenen

ea
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en Regeerders van "'sGravenhage haeren" Fabrykmeefter en Control-

leur relpectivelyken geauthorileert en gclall hebbcn
,
gelyk ly geau-

thorifeert en gelolt wordcn by delbn, byproviile van 't eynde van 't

Noorteynde af tot in de Vyver toe alle de bevonden Secreten enpis-

huyfen binnen den tyt van een maend nae de publicatie defcs bequaem
en lutiilantelyk te doen Itoppen en toe te maken tot kofte van de
overtreders van de voorige Flaccatenen Ordonnancien, op peyncdat
foo wie na de vborfz tyt bevonden fal werden eenige van de lelvete

hebben geopent ofte op nieuws gcltck, defelve na rigcur van het

Flaccviet in den jaere 1634 gepublicecrt, fonder conniventie parate-

lyk fal werden gcexecuteert. Gedaen by de voorfz Collegien den
XV. Augufti 164.6. gepubliceert met de Ciocke van 't Raethuys den
^7. Auguili 1646.

I. 6.

Aiithorifatie op Dekeii en Hooftmmincn , 0711 de Spekverkoopers , eenige

vuUigbeden in dc Becke 'juerpende , te bekeiiren.

SChout, Burgemeefteren, Schepenen enRegierders van's Graven-
hage gelioort hebbende de klagtcn van Deek-en en Hooftman-

nen van de Euyrt van 't kort Achterom en Gortllraetje alhier, dat

niet tegenilaende voorgaende Keurc en llride Ordonnantien , eenige
buyren haer vervorderen haer vtiylniife in de Eeeke , en infonder-

heyd , by eenige Spekverkoopers , die foo nu en dan in de felfde buurte
komen woonen, werd gepleegt, en devvyl ""t zelfde niet bequamer
geacht word te konnen werden gevveert , als by de naefte buuren ,

wannecr de felve daer toe foiiden mogen werden geauthorifeert
;

SOO IST5 dat Schout, Burgemeelleren , Schepenen en Regeer-
ders voornt. na overleg van faeken, omme alle rtank , putrefaftien j

en peililentiale luchten voor te komen, Deeken en Hooftmannen in

dcr tyc geauthorifeert en magtig gemaekt werden mitsdefen, debe-
keuringe te doen van alle de voorfz buuren, en infonderheyt , de
Spekverkoopers, die eenig bloet, gedarmte, fchrapfel, of eenige

andere vuyligheyt in de Beeke fouden mogen comen te werpen , en
fullen mede de voorfz Spekverkoopers geen van de voorfz gefpeci-

ficeerde vuyligheyt langer vermogtn in buys te houden als vieren-

twintig uuren , die fy als dan fullen moeten doen uytbrengen dcs

morgens vroeg voor 't opencn van eenige winkels of des avonts na
het lluyten van defelve , en voorts gehouden zyn , haer vuyligheyt te

doen vveg haelen in een belloten bale, en geen vuyligheyt vermogeii
te werpen op de gemeene vuylensvvagens , die dikwils langen tyt ftil

blyvcn ilaen, daar door als dan grooten llank werd veroorfaekt ; op
peyne foo wie contrarie bevonden fal werden te doen , ten beiioeve

van de gemcne buyren verbuuren fal de fomme van fes gulden, tel-

kens en foo menigmael zy bevonden fullen werden contrarie defes te

hebben gedaen, en fullen de boetfchuldige daer vooren paratelyk

werden geexecuteert. Gedaen ter Icamere van Burgemeefterea
voornt. op den 4 April i6j6.

Com-
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I 7.

Commijfie om de Beek te fvifiteeren.

DE Prefident en Raden van den Hove van Hollant, Zeelant en Vries-

lant, de Raden en Meefters van de Rekeninge der Domeynen
van de Hecren Staten van Hollant en Weilvrieslant , en Schout

,

Burgemcelleren en Regeerders van 's Gravenhage : allbo bevonden
wert, dat niet tegenftaende verfcheide ordonnantien op het fchoon

maken, fchoon houden, en tegen het verfpairen van de Becke, loo-

pende nevens het Achteromme alliier in den Hage van tyt tot tyt

geemancert, defelve Becke fodanig wert geincommodeerc enbeleyt,

dat lyn vrye cours daer door niet alleen wert verhindert , maer dat

ook defelve genoegfaem ontoegankelyk wert gemaekt , omme by
brant en andere ongemakken (dat Godc verhoede ) daer acn te ko-

menj waerinne dient voorfien ; SOO IST, datde Preiident en Ra-

den van den Ilovevoorfz, de Raden en Meefters vnn de opgem. Re-

keningen en Schout , Burgemeefters en Regeerders van 's Gravenha-

ge gefamcntlyk hier mede gelafl en geauthorifeert hebben , laften en
authoriferen by defen Pieter P'loris van der Salm en Johannes van
Swieten gefvvoren Lantmeetcrs , omme ten fpoediglten de voorfz Bee-
ke by provifie van onderen van het fluysken af , leggende achter de
Capelsbrugge tot aen het Hofpoortje , van buys toe huys te gaen in-

fpefteeren, en de bewoonders van defelve huyfen afvorderen haer

acften, die fy tot het overtimmeren van de voorfz Beeke fouden mo-
gen hebben : houdendc daer af notitie hoe verre zy haer voorfz ac-

ten in hoogte, breecte, en anders gevolgc en geexcedeert hebben.
Sullen mede hen pertinentelyk informeren wat perfoonen egeene ac-

ten hebben , en hoedanig fy de voorfz Beekc egter hebben betim-
mert , beleyt of anders geincommodeert : leverende daer af over
( haer befoigne voltrokken fynde ) een pertinent verhael , met een
kaertje daer toe dienende , houdende de pertinente wyte van de
voorfz Beeke agter iedcr huys , omme al 't felve gefien , verder fo-

danig gedifponeert te werden als men ten meeftcn dienfte van de
vooriz Beeke met 't gunt daer af dependeert ial bevinden te behoo-
rcn. Gedaen in den liage den 17. April i66z.

Gcregiftr. in 't zevcnde Mcmoiiaal-boek van Adr. Pots, fol. zip,

K
Ordommntie van 6 potid. gru. Vlaenn ten hehoeven van de Kapellanen

van de Hof-kapel voor het doen van de MiJJi voor den Raed.

Aenmyn Heeren den Stadhouder-Gcnerael "van Hollant

,

Zeelant e7i l^rieslant,

GEven ootmoedelicken te kennen de gemeene Cantoren , Capella-
nen Domellyck van der Collegiael der kercke op 't Hof in den

Hage,
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Hage, hoe dat t'andcren tyden by uwen PredecelTeurs Stadhoudereri

en Raden van de Kon. Wajelleyt zeekere Oidonantie gemaed is,

daer by den Supplianten tot commoditeyt en gerief van de Hee-

ren van den Rade belalt ende geordonneert is voor den inganck

van den Camere alle dagen dcs 's morgens precifclicken up een pre-

fixe ure te lefen in Sint Yvo Cappellc een lelcnde Mille, die de liee-

ren van den Rade ende Camere van den Rekeninge aldacr commen
hoeren, te weten des fomerdaechs te zeven uren en des wynters te

acht uren, die de bupplianten pallelycken en precilclicken verbon-

den zyn te doen 5 ende daer op waer te nemen ; Ende en is het zelve

niec vreemt , want van gelycken geufeert wort in den Raet van Bra-

bant , Vlaenderen en in den groeten Raet van Mechelen , vuyt fake

van welcken verbonden dienlt van de voorfz dagelycxe cotidiaen

Mille , zyluyden nyct meer tot nog toe genoten ofte geproRiteert en

hebben by affignatie up ten Rentmeefter van de Exploiten dan allecn-

lyken vier pone grooten Vlaems tsjaers , 't welk emmers te zeer wey-
nich es , en te zeer fober loon omme alfulcke lallen te dragen , als

UE. kenlick es, maer behoeren die Supplianten ter caufe van dezcl-

ve laften tot heurluyden competentie daer af te geniecen een redelick

en betamelick loon van acht pent grooten Vlaems tot onderhoudin-
ge van Gods dienfte , omme die te perpetueren en te doen veftigen

op den incoemlle van den voorfz Exploeten , fonder eenige prejudi-

cie ofte hinder van 't Keyfers Domeynen ; Oetmoedelick dacromme
biddende dat UE. met mynen Ilceren van den Rade en Rekcncamere
fal gelieven te ordonneren den Rentmeefter van den Exploeten tot

onderhoudenifle van de voorfz dagelicxe MilTen en lallen in fupple-

mente alle jaers te betalen den Supplianten op vier quartieren des

jaers acht ponden grooten Vlaems, ofte zoo veel min ofte meer als

uwe E. ende Mogende Heere goetduncken fal , regart nemende op
't voorfz verbant ende lafte , ende hier op te doen expedieren be-

hoorlycke defferge en ordonnantie op ten Rentmeefter van den Ex-
plote. Dit doende 6cc.

Op te marge van de zelfde Requefte flont gefchreveri

,

Hier op gehadt het advys van deii Camere van de Rekeninge, ac-

cordeert den Supplianten ter caufe in den text van defen geroert

jaerlicx de fomme van zes ponden grooten Vlaems , ordonnerende den
Rentmeefter van den Exploten in den tyt wefende de zelfde fomme
te betalen in gewoonlicke dagen en termynen , mits dat hem 't zelf-

de defen voor eens en de quytancie daer op dienende telcken over-

breyngende weder in rekeninge gepafleert fal werden daer en foe 't

behoeren fal. Adum by den Stadhouder Generael en Rade vanHol-
lant den viif". Oftobris anno ijji. ondergeteykent.

J. DAM.

Gcfchrcven na den originelen brief.
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G

L.
Aggreatie van den perzoon 'van den koper van de Kajielenye.

^en den Ed. Hove "van Hollant.

Eeft reverentelyk te kennen Francois van Dorflen burger alhier

,

^_, dathy Suppliant op den if. defer maent January 1674 op deau-

dientie van de Rolle van den Ld. Hogen Rade by aftrekken des ze-

gels IS koper gebleven van de conchcrgerye en Caftelenye van defen

Hove in lulker voege als de predecefleuren defelve hadden bedient

gehad en bewoont, voor een fommc van ziioo guldens ; alle 't vi^el-

ke de Suppliant heeft nodig geagt U Ed, Mog. in alle gedienftigheit

te notificeeren en dacr nevens ootmoedelyk te verfoeken U Ed. Mog.
gelieven haer het ielve wel te laren gevallen en den Suppliant in ly-

ne fundie als Concherge en Kaftelyn van den Hove te doen crken-

nen en van de oude regten en preeminentien daer toe en aenbehoo-

rende te doen jouilceren. Dit doende &c. was ondertekent.

G. VAN ADRICHEM.

Op de margine ftont geappoftilleert.

't Ilof van Hollant haer geinformeert hebbende op de bequaem-
heit van den Suppliant tot de Conchergerye en Kallelenye van defen

Hove , verklaert den Suppliant daer toe te houden voor aengenaem

,

en ordonneert, dat defe Rcquelte en ApoicilJe in de Memoriaelboe-
ken fal werden geregillrecrt. Gedaen in den Rade den 30 January
1674. n^y prefent en was ondertekent.

ADR. POTS.

Gcrcgiftreert in 't vecitiende Memoriaal-boek van Adr. Pots, fol. 316. lerfo.

M-
De Major IMontenaeken tot Poorter van V Hofaangejielt.

Extrcad uyt hct Regifter der Refclutien van de
Ed- Mog. Heeren Gecommitteerde Raden
van de Staten vanHollandt endc Weftvries-
lant genomen op.

Den I. April lyof.

|E GECOMMITTEERDE RADEN van de Staten van
Hollant ende Weftvrieslajit , hebben mits het Overlyden van

Si-

D
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Simon de Briene, fynde geweeft Portier vanJiet Hoif, naer voor-
gaende deliberatie in de plaetfe van den voorn. Briene , aengeltek
ende geeligeert Gerrit Montenaecken , fynde nu Major van het voorfz
Hotf, ende fal mitsdoende alvoorens den Eed van fuyveringe volgens
't formulier begreepen in het gerefolveerde van de Heeren Staten
van HoUandt ende Weftvrieslantvan den X4. February desjaers 1656;
gegeven werden CommilTie in debita Forma.
Gedaen in den Hage den i. April 1707.

Onderftont

,

Accordeert met het voorfz Regifter.

Was geteekent

,

SIMON VAN BEAUMONT.

N.
CotrtmiJJie vow Willem van der Cruyfe , om de agterpoorte van deii

Hove te bewaren.

KAERLE, by der grade Goeds Roomfch Keyfer &c. Allen

den geenen die defen onfen brief zuUen zien, Saluyt. Alfoe

die bewaernis ende woninge van den achterpoerte van onfen Hove
in den Hage mit hueren toebehoeren die Jouffrou Margrkte Hokh-
dans tot hueren fterfdach toe gehouden en bewoent heeft , by heu-

ren overlyden wederomme ge v alien es tot onfer difpofitie en Wilkin
van der O'liys Kxploidicr in onfe Camere van den ivaide in Hollartt

huer zoen ons oetmoedelyk daeromme gebeden heeft , gemerd: fun-

derlinge zynre olderen dienften in den voerleden tyde , doen te we-
ten , dat wy om 't goec aenbrengen ons gedaen van den perfoen van
den \oern. Willem van de)- Ci-itys ende in der voerfz conlideratie den
2elven Willem by gcetduncken van onfen lieven getrouwen Kidder
van onfer oirderen en Stadhoudcr Generael van Hollant den Grave
van Hoichftraeten en eenii:;e andere onfer Kaide gegonnen en gecon-

fenteert hebben , gonnen en confenteren midts delen onfen brieve ,

de voorfz wooninge van der Achterpoerte van onfen Hove in den Hai-

ge mit hueren toebehoeren, vuytgefondert den boomgert gehetea den

Koeltuyn , die wy om redenen voortan aen ons houden willen , en
dair toe die gaigien en vvedden dier dieslang toe geilaen , die vvy oick

tnit defen gextingueert willen hebben, om de voirfz Achterpoert

mitte toebehoeren als anders te bewoenen , befitten en te gebruyken
gelyk fyne moeder en andere dier te voerens tot haer toe gedaen
hebben , tot fulkcn eeren , preeminentien , libertyten , vryheden ,

proffyten en vervallen als daer toe llaen , duerende tot onfen weder-
ieggen. Ontbieden daeromme en bevelen den voorfz onfen Stede-

houder , onfen eerften Raid en die andere Luyden onfer Camer vail

den Raede in HoUant ende alien anderen onfen Rechteren en Jufticie-

Ddddd z renj
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ren dat fy den voirn. Willem van der Cruys van defen onfen gra-

cie
'
belietfenis en conceiTie in der vougcn en manieren als dat boven

verclaert ftaet, doen laecenen gcdogen rurtelick, vredelycken en vol-

comelyc genyeten en gebruycken ionder hem te docn of te laeten

gefchien eenich hinder , letlel of mocycnib ter contrarie , want ons

alfoe gclieft. Des t'ou-conde hcbben wy onfcn zegel hier aen doen

hangen Gegeven in onfen Stadt van Bruyifel vij ". dach van J e-

bruario in^t jaer ons Heeren X Vc. XXXJ., van onfen Keylerrycke

't IJ'^'^. en van onien andere Ryken van Caftihen &c. 't X Vjc. Un-

der op te ploye llont gefchreven by den Keyfer.

Getckent,

HERDINCK.

Geextraheertuithet I. Metnoriaalboek van J. dejonge/o/. 117.

o.

STATUTA CAPITTULI CAPFLLE COL-
LEGIATE DIVE VIRGINIS MARIE

CASTKI HAGENSIS.

I.

ANno Domtni millefmo quadringentejimo vice/tmo mm ultima die Sep-

tembris Capitulo fuffictenter indi£ia fuper urdmandis citatis ad hoc

omnibus Canonicis Capitularibus & mn Capitularibus prcfentihus ^ ab-

fenttbus. Ordinaverunt concorditer ^Dtcanus & Capiiulum quod de cete-

ra annuatim celebrarentur tria Lapitula gtveralta , videlicet primum ulti-

ma Scptembris , fecundum ultima Januarit , tertmm ulttma Maji adfiip-

plendum defecius Capituli^ Ji qui jucnnt & ad (iatuenda & ordinanda

nee non interpretanda falnbria &utila CapiiuU. Et durabit quodiiuet ta-

le Capitulum generate per tres dies continuosy nifi Feflum aliquod impedi-

at & per Capitulum aliquis dies fufpendatur & transferatur. Ad que

quidem Capitula generalia tenentur venire omries Camnici Hagenfes in

Hage refidentes , vel voces eorum alicui Camyiicoriim Juis patentibus lit-

teris committant , alioquin non habebunt materiam congregandi de ordina-

tis ac ordinandis in quolibet tali Capitulo generaii ; Et dijiribuetur in quo-

libet die diBorum trium Capitularium generalium cuilibet Canonico Capi-

tulari rejidenti & Capitulo intereffenti quinque folidos Hollandenfes , T>e-

cano duplum^ Capitidaris enim Canonicus volens gaudere preferiptis difiri-

butionibus intrabit Capitulum quolibet die predi£iorum trium Capitula-

rium hora confueta fub primis ante Treciofa in confpeCiu TDomini perma-

nens ufque infinem Capituliy nifi de fpeciali licentia tunc prefentium De-
cani & Canonicorum exire oporteret. §luod fi aliquis etiam Canonicorum
fro aliqua die vel diebus protunc abfens fuerit vel fe abfentaverit a Ca-

pitulo
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pitulo tali geiierali diSia di^ributione illius diei vel dierum pro rata tern'

ports diJiriOutndum rattone tUms Capitult genetalis carebit,

II.

Item T)ecanusJive Canonicus decedens ante nonam cantatam & cem-^

pletam in Ecclefia collegiata Hagenfi & hoc ipfo die ajfumptionis gloria •

fijjime Virginis Marie de grojjo tllius anni non gaudebtt i Jed illius anni

grojjum cedet Jibi pro anno gratie\ VertimJiJuperveniat ujque pojt nonam
preduii Jefti cantatam & conpletam lucratm erit Jrtdtus groJSos illms

annit <^ grojfi frileitis anni Jequentisjlbi cedent pro anno gratie, dtmmodo
capax grojj'orum Jrudtium Juerit & annos exfpe£iationis exjpeilaverit &
comple'verit.

III.

Item T>ecanus vel Canonicus decedens gaudebit de reftantiis per eum
defervnts tn vnajua^ ita quod exectitores tejtamenti Jm recipient huius-

modi reftantias & difponent de illis Jecundum voluniatem , dijpojitionem

aut ordinationem 'Decani vel Canonici tejiatorts decedentis ^ Et Jiy quod

aofu ^ mttflatus decefjerit-, tunc 'Decanus & Capttulum fecundurn confen-

fum & conji/imn proxtmorum venientimn ab intejiato difponent & o'dina-

bunt de huJH'modi reftantiis pro falute anime deJunBi Canonici, prout Ja'
lubrius cr honeftius tpjis videbitur expedite , Jimtliter fi Decanus mortuus

Jueriti difponet Capitulum cumconfenju & conjilio proximorttm ut Jupra.

I V.

Item quiltbet Canonicus decedens aut fuam prebendam repgnans velper'

mutans vel per devoluttonem aut vacationem^ pnvationem vel alias quo-

vumtdo Ipfo beneficio feu prebenda carens dimtttit unamperpetuam memo'
nam tn Lapiila Hagef.Ji^ etiam quiZibet Canonicus honoris aut perpetmis

Vicarins i
pro qua dabit femel xxxij. libros Hoi and. aut xxxtitj. lib.

Ho11an. annue pifpetui redditus & bone monete talis ficut a grojjisjruili'

bus Capitult levantnr^ Et fimiUter Decanus duplumpro diiabus memorns

,

Et fi quis preaiciorum non dederit , non recipietur aliquts in locum Jui per

rejigiiattunem aut ptrmutationem , quin fatisfaciet pro tUo ad cuius preben-

dam ventre voluertt.

V.

hem Decanus Jive Canonicus de novo recepturus recipiendus ante ejus

admjfionem ponet jidejujjorem Capitulo de eadem memoria Jundanda infra

tnei'jem , poflquam contigerit eum permutare , rejignare , decedere velper de-

volutionem, vacationemy privationem vel alias quovts modo alienari a
decanatu Jive prebenda Hagenjit antequam grojfi JruBus Jiteprebendefive

decanatus juxta formam flatutorum fuper carentia grojjorum JruEiuum edi'

torum fibi poffent compctere\ qui menfis computabitur a tempore permuta'

ttorus y refignationis t decej^us y devolutionis y vacationis ^ privationis vel

a! as quovismodo alienationis aut carentie decanatus five prebende^ Et
Canonicus honorisfive Vtcanus perpetuus ponet fidejufforem vel alias cer-

Ddddd i tioi
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tiorabtt Capriulum, de memoria quamdimittere tenetur ahtequam admit-

tatur.

V I.

Iteftt T)ecanns five Canonicus noviis antequam inftalletur^ a6fu exijiet

presbyter vel infra annum ad facerdotium promoveatur fecundum tenor^m

fnndationis, Et fi quidem abjit > contigerit quod Decanus vel Canonicus

dijpenfationem aut indultum optinuerit , quod non teneatur infra certos an-

nos adfacerdotturn promoveri i talis non obftante difpenjatwne aut privi-

legio quocunqtte carebit voce capitulart , Nee reputabitur Capitularis , nee

gaudebit de capitularibus de grojis fru&ibus aut emolumentis inter Capitu-

lares confuetos dijiribui doneeJe fecerit in presbyterum ordinari ut eo fer-

ventius fundatio in hac parte objirvetur.

V I I.

Item novus Canonicus recipiendus antequam indalletur pro fuo jccundo

adventu dabit Capituio quadraginta florenos beati Kyindree valore qttin-

que marchas argentt puriffimiy Et fimiliter T)ecanus novus recipiendus ra-

tione decanatus duplum & imponentur in archam Capituli ad intertenen-

dum , defendendum & augmentandum redditus ^ patronatus jurafeu pri-

vilegia Ecclefie <ls> Capituli nofiriy deduCfo primitus eo quod inter CapeUu'

nos & fervitores Capituli exindefolitum efi dijiribui.

VIII.

Jtem quilibet novus Canonicus de cetera prebendam Hagtnfem tntratu-

rus viapermutationis cum plena carebit grojfis fru£iibtis fibi compelentibus
per unum mnumy fi quis vera per mortem alicujiis vel refignationem , de-
volutionemi vacationem alicujus vel alias quovismodo prebendam Hagen-
fem fuerit ajjecutusy tali4 carebit hujusmadi grojfis fruSiibus fibi compe-
tentibus per duos annos & imponentur in archam ut fupra in fiatuto pra-
ximiori. Similiter & T>ecaniis ratione decanatus & prebende , decana-
ittm (Q- prebendam intraturus modis prefatiSy carebit groJfis fruEiibusJibi
competentibus ut novus Canonicus de fuo &c. ut fupra. Verum fi conti-
gent quemquam permutare cum Tfecano vel aliquo Canonicorum

, qui affe-
cuti Junt decanatum vel prebendam y via refgnationis, deccjjus , privatio-
nis y devolutionis y vacationis vel alias quovumodoy antequam tales exfpec-
tavertnt annosfuos quo ad carentiam grojforum Jru£iuum juxta formam
fiiper hoc fupra editam , talis tamen fie intrans via permutationis , care-
bit grojjis frudibus ficuti fuus compermutans fuiffet cariturus

y fi non pcr~
mutaffet^ nififinemfue exjpectantie attigiffet , quia intrans via permu-
tationis ad minus Jemper ultra diCtas annos tenetur exfpeBare & carere
groJJisfrtiiiibus per annum utfupra.

I X.
*

Item quilibet navus Canonicus pofifnam introduBionem debet fe offerre
ad refidentiam T>ecano & Capitu^ antequam reputetur refidens & ijlam
refidentiam Canonicus prediifus acceptare vel ad earn fe offerre poterit

qu&ndo

i
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quando fibi placebit. Idem de Decano qui fuam refidentiam injinuabit

Capitulo.

X.

Item Canonictts no'viis faciet refidentiam in Haga continuando per intC"

grum annum antequam ad Cafitularia reciptatur & vocem in Capitulo

habere poterit^ Nifi interim fe abfentavcrit de fpeciali licentia decani d^
Capituliy qui tamen omnes dies fuos fue abfentie quantum ad integrum

annum injine illim anni recuperabit antequam ipfe ad Capitularia admit-

tatur ^ vocem tn Capitulo poterii habere rigorofam. Idem erit de T)e-

cam.

X I,

Item Canonicm novifftme ad Canonicatum & prebendam receptm &
infiallatus noviffimum tenebit locum in choro & in loco capitulan j fi ca^

pitularis fuerit-

XII.

Item novus Canonicm refidens per unum integrum annum ab ejus inflal-

latione computando , habebit de quotidianis diftr'tbutionibus chon ac fi om-

nes forent prefentes , Et (i quid taiiter fuperflmm fuerit inter alios anti-

quiores Canonicos Capitulares refidentes horis interejjmtes dijlribuetur ^ C^

fimiliter T>ecanus in primo fuo anno habebit duplum ac fi omnes forent

prefentes & non plus.

XIII.

Item novus Canonicus refidens per unum integrum annum ab ejus infiaU

latione computando habebit dimidiam partem partis Canonici capitularis

de obitihus cT" oblationibus , videlicet fi Canonicus Capitularis habcat f'oli-

dum , ipfe habebit dimidium folidnm , & fimiliter novus T>ecanus fuo

primo anno refidcntie habebit duas partes ut novus Canonicus primo Jue

refidentie anno.

X I V.

Item novus Canonicus in primo fue refidentie anno non gaudebit de pre

fentiis cuniculorum nee etiam pullorumy fimiliter nee Tiecanus novm.

X V.

Item Canonicus non refidens non gaudebit de grojfisfruBibus quovismo-

do juxtaformam fundationis J nifi de fpeciali licentia T^ecani & Capituli

fe abfientaverit. Similiter nee Decanus nifi de fpeciali licentia Capituli.

XVI.

Item Canonicus Hagenfis reputabitur refidens & folum talis qui per ma-
jorem partem anni refidentiam fuam fecerit perfonalem & corporalem in

loco
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iffco henejicii Hagenfis inchoando hujusmodireJidentiam&finiendo in Fejlo

fan£ii Michaelis Jdrchangeli & talis rejidens onrnes Capitulares fruitus

integri anni {demptts prejentiis cotidianis & dijlributiombm Capitulari-

bus) gaudebit Ji ilium annum integrumjupervixtrit & Camntcus manje*

rit, altas fecundum ratum temporu;.

XVII.

Item quod de cetera Canonicus non rejidens nullomodo gaudebit CapitU'

laribusy fed fi quis rejidens & pro tali reputatus fe in Juis vel alierius

mgotiis duxerit abfentandum , poterit perfpatium quadragmta duorum die-

rum [imul aut fuccejjive fe abfentare ( cum mtimatione debita & conjue-

ta ) nihil de capitularibus emolumentis nee diftributionibm cotidianis

mnittendo , Ji vero amplius fe abjentaret poji illos quadraginta duos dies j

careret prejentiis dtei vel dierum & dijinbutionibus rnemoriarum confuetis

C^ non plus.

XVIII.

Item novus Canonicus pojlquam faCim fuerit Capitularis & rejidens

fuerit i gaudebit de Capnmartbusjuxta ratum temporis quo faSius Juerit

Capitularis.

XIX.

Item novus Decamts {ex Canonicis Capitularibus in 'Decanum elec'

tus ) pojlquam fuerit injiallatus & re/tdentiam fecerit , gaudebit de Ca-

pitularibus in prima fuo annojuxta ratum temporis prout fimplex Canoni-

cus Capitularis y & anno revoluto habebit duplum juxta ratum temporis t

prout de Canonicis CapitularibusJiatutum tfi.

XX.

Item quilibet Canonicus volens gaudere dijlributionibus cotidianis ^ in-

trabit aliquem Jlallorum in choro ante elevationem T)ominici corporis jum-
me MiJJe illius did , Jimiltter ^ in MiJJis de requiem ante elevationem

^ominici corporis illius Mijfe de requiem intrabit vel illo die nihil lucra-

bitur de prefentiis ante meridiem dijtribui confuetis , fed fi contmgat ali-

quem intrare MiJJam de Requiem , qui non interjuerit aliis officiis five

horis diei ante meridiem ut prefertur > talis non lucrahitur prefentias coti-

diavas illius diei ante meridiem deferviendas » fed folum Jtabit contentus

prefentiis MiJ^e de Requiem , fcut interejjens horis diei & non MiJfe de
Requiem , carehit prefentiis MiJie de Requiem ; alia^ vero prefentias iU
lius diei ante meridiem deferviendas lucratus erit. Verum fi aliquem Ca-
nonicorum noftrorum refdentium tempore illius MiJfe de Requiem contige-

rit in capella nojira celebrare MiJSam, qui ante elevationem 'Dominici cor-

poris illius Mtjje cantande tempefiive Jiallum intrare non poterit , ut pre-

fertur ^ talis tamen reputabitur prefens & lucratus erit prefentias tllius

Mif^e de Requiem , fimiliter & Decanus in omnibns premijjis.

XXI.
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XXI.

Itemft contigerit Canonicuin infirmari^ talis faciei injinttari T>ecano ,

vel jeniori Lanonico vel piumhario aut ejus vieem gerenii fuam infirmita-

tem ante elevaiionem Dommici Corporis fumme AhJJe , vcififnerit Mifid
de Requiem cantanda tunc ante elevationem Corporis Dominni illius Mif'

fe de requiem^ Et tunc talis tanonicus remanebit per totum ilium diem

naturalem in domo fua "vel infra limites fui domejiadii, alias nihil lucra-

bitur de pref'entiis & cotidianis dijiributionibus , que Jibi efcnt competi'

ture (i eisdem interefjet ^ donee de novo injinnaret. Si vero pojl nonam
contigerit eum tnfirmari & vigiltefue memorie fuerint decantande illo die

poji meridiem , tu?ic intimationem fue mfirmitatis ante finem vigiliarum

Jive memoriarum , quamdui cantatur^ faciet : Similiter ^ Decanus y c^

etiam fimiliter quilibet Capellanus.

XXII.

Item quilibet Canonicus volens gaudere dijiributionibus de vigiliis, in-

trabit Jtalltirn in choro in Jlationalibus tempore Tafchali ante Jinem ^ Ve-
nite. In Mt/Sa ante inceptionemy Epiftole, x^ltis temporittis tnjtatio-

nalibiis, ante inceptionem Jecundi No6iurntt m vigiliis. In MiJ/a ante

inceptionem Epijlole, Jimiliter & 'Decanus.

XXIII.

Item Canonicus exijlens in negotiis Capituli gaudebit cotidianis dijiribu-

tionibus ^ ac Ji effpt prefensy Ji & in quamtumfuerit per Capitulum ad
hoc deputatus , fimiliter & Decanus.

XXIV.

Item nullus Canonicus faciet expenfas aliquas fitper capitulum , niji ad
hoc deputaius Juerit per Capitulum, fimiliter nee '"'Decanus ^ Et Ji quis

cotitrariumfecerit , corrigatur ad arbitrium Capituli.

XXV.

Item Canonicus fedens in ftalio fuo tempore horariim vel divinorumt de

Tlalb fuo non fu^get facienUo alicui vel aliquibus reverentiam, exeeptis

Itrincipibus & Dominis aut dominabus & DomiceUis lllnftribus ^ nifi

fuerit requifitus ad Jecum conferendum & e converfo fub pena amijfionis

prefmtiarum illius diet , fimiliter nee Decanus nee vicarii nee mereena-
rii.

XXVI.

Item nullus Canonicus Capellanus aut mereenarius tenebit coralem ex-
tra Capellam vagantern , vel m ejus negotiis occupatum tempore divmo-
rum ojficiorum Jtu horarum fub pena privationis prefentiarum Juarum il-

lius diet , fimiliter nee Decanus.

E e e e e Item
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XXVII.

Item quia ex frequenti convocatione Capituli vexantur Camnici ^fhp'

pofita Capituli , propter quam vexationem , quamquam ex debkojuramen»

ti ad quodiibet capitulum indicium quilibet venire ajiringatur , ahqut ta-

men venire omitiunt , & in futurum timeatnr magis omitti pojje , idcirco

ordinatum eji , ^uod de cetera femei in jeptimana Capitulum celebrabitur

ad minus ^ videlicet Veriajexta cujusiibet feptimane fub Trmiis antepran-

dium-, nifi dies folempnis imped:at , & cum cofijenfu Capituli tunc ilium

diem TJecanus transferre potent ad alium diem ejusdem leptimane^ In

quo quidem Capitulo omnes materie in ilia Jeptimana occurrentes
, que

commodofe transferri poterint , ufque ad ilium transfereniur traBande &
di/ponefide, Et ut eo ferventius quilibet Canonicus Capitularis ad quod-

iibet tale Capitulum in fena fexta ebdomadatim celebrandum venire incli-

netur , Ordinatum eft , quod cuihbet Canontco Capitulari tali Capitulo a

principio five ante, preciofa in confpeclum Domini usque adjinem inter-

ejjenti perfolvetur pro quolibet die unum folidum moncte HoUandie , T^e-

cano duplum , ft tamtn quis neceftitatis caufa tale Capitulum antequarn

fuerit terminatum, exiverit , obtenta prim vero licentia Jptciali Capituliy

non carebit Joltdo prediElo ; Si quis etiam infirmitate preventus ant m ne-

gotiis Capituli per Capitulum deputatus & ideo venire non poterit , etiam

gaudebit in folido prediBo , talis tamen inftrmitatem aut negotiationem
fuam intimabit plumbario aut ejus vicem gtrentit vel ut m Siatuto Jupra
de mtmatione inftrmitatis di&um eft , ante celebrationem ejusdem Capi-

tuli illius diet , & tunc tenebitur talis inftrmus niterius remanere per to-

tum diem ilium naturalem utpote ttfqtte ad mediam noSJem fequemem in-

fra limites domeftadiifue habitation's a tempore intimationis ^ tunc gau-
debit de folido, alias non, ftmiliter & 'Decanus. Verum fi materia aliqua

ardua occurreret i propter quam forte videretur necejjitas convocandi Ca-
pitulum , tunc 'Decanus cum confilio aliquorum T)ominorum Capnula-
rium ft eis videatur expedire , poterit indicere Capitulum ptr /<? velper
alium aliqiio alio die quam Feria fexta , prout necejfitas exegerit. t_yid

quam quidem convocationem omnes refidentes in tiaga exijleyites debent

vocari cum infmualtone caufe in Capitulo tunc tra&ande.

XXVIII.

Item in negotiis Capitulift trailetur materia rigorofa , expedietur ipfa

per pluralitatem vocum, ft vero gratiofa fuerit , uhus fahis poterit impe-

dire.

XXIX.

Item nullus Canonictts Vicarius feu CapeUanus de oft^enfa fibi faEia ab
aliqua ptrfona Capituli , vel Vicarto five Capellano ficiet qucrela7n 'Do-
mino Comiti feu eius Conthorali, aut Confdio vel aliquibns perfonts extra

Capitulum pro jufticia vel emenda habenda, vel alias per rnodum quercle^

viftfuerit ftbi jufticia denegata per 'Decanum & Capitulum
, ftiniliier nee

'Decanus vel per Capitulum fi concernat pcrjonam Becani, fed fi per [en-

ten-
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tentiam Decani & CapituH , vel Capituliifi fuerit 'Decanus,fenferit fe

gravatum , poterit appellore.

XXX.

Item nullus dmonkus five Capellanus alteri confnfionem piibl'tcam fa*
ciet in Choro tempore divmorum cum libris putfando , deridendo , cla-

mando vel alias quovismodo fub pena amijfionts prej'entiarum fuarum il-

lius dieiy fimiliter nee Decanus.

X X X I.

Item cum pax y concordia ac unio fratemalis pre ceteris bonis fit lau-

danda , ordinatum eft quod nullus five T^ecanus five Canoniciis ^ five Ca-

pellanus ^ Vicarius perpetuus out mercenarius alteri verbum injuriofitm ,

rixojum aut contumeliofum dicat aut dicere faciat aut procurety ^odfi
etiam aliquis ira villus & temptationi refiftere non valens , quod abfit ,

in verbum injuriofiim aut fcandalofum prorumperet , //// tamquam menbro

inutilipro tota ilia feptimana , hoc eft pro feptem dtebus proximofiibfequen-
tibus quibm Chorum omnibus horis vifitabit y prefientiam totlimus y Et ft
Capellanus aut mercenarius fuerit eodem modo Chorum omnibus horis vi~

fitabit cantando dj'c : Nihilominus fervitium confuetum faciei prefentiis

carendo aut expenfis fuis illud fieri procuret. Et fi quisy quod abfit , de

fa^io manum violentam injecerit , licet fatis canones ilium puniunt , nihi-

lominus ut major punitio fiat , volumus ilium per menfem a confortio nof-

tro refecariy nee ipfum pofterius recipere nifi abfolutionem a fuo fuferiori

ferat cornpetentem. 'Preterea volumus & ordmamus qnodfi per T)ecanum
aut aliquem Canonicorumfilentium tali aut taltbus imponeretur ij- extunc

non deftfteret aut dififierent,penam incurrat vel incurrant duplicemy & fi
ad hue amplius non de/tfterent filentio impofito , ut prius triplicem penam
incurrant , & ita demceps refervata in omnibus taltbus exceffibus , ordi-

nattone Capituli in ampliando penitentiam juxta qualitatem excefiusy fi-
cundum difiretionem ejusdem Capituli tunc deliberantis &c:

XXXII.

Item quod ilie qui erit receptor five reddituarius Capituli r^ponet fidejuf

fores Capitulo fufficientesy antequam ad idem Ojficium admittatur. Et
quod faciei Capitulojuramentum fidelitatis & r.on revelare fecreta vel

fa£ia Capituli.

XXXIII-

Item vicarii Jeu Capellani prefiabunt Capitulo juramentum fidelitatis

antequam ad Chorum admittantur, vel nifi quo ad admiffionem mercend'

riorum per paucos dies velint expcriri de voce & cantu & ideo diftulerint

receptionemjuramenti.

XXXIV.

Item quicunque Canonicus Capitularis refidens in loco beneficii Capelle

Eeeee 2 Curie
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Curie Hagenfis , qui tantnm metiim pateretur qui etiam in conftantem vi-

rtim cadere pojjet , illumquc metum Decmio & uni Canonico ant abfente

'Decano diiobns Canonicis legtttime o'slenderet & mamfeHaretiJi toti Ca-

pitulo ofiendere non poflet y extunc recipiet & kabcbit tarn pro grojjisfiuc-

ttbus fitis quam pro alas emolumentis qualibet fiptimana iinum Jcntum

Burgundie^ dum capax fuerit groforum jructn'um , hoc eft quinqiiagnita

duo ft:uta pro anno Jiantc tali metu , fed illo cejjante cejjabn gratia pre-

Jcripta, dummodo talis alibi moram non taxerit aut refidentiam ficerit

quam in ftudio privilegiato. Trefata autem fumma tribuetur fuo procii-

ratori legittimo in Haga Comitis per Receptorem Capitnli fine expenfis

jpfius ejusdern CapituU bis in anvo/ive in prinapio menfis C/Hay & ulli-

ma Septembrisy in quolibet termino medtetatem furnme prediBe\ Simili-

ter & Decannsfi metum ut fupra paffas fuerit , habebit duplum fumme
predicie , dummcdo fuerit capax grojjerum fruBuum Capitularium et alto-

rum integraliter & comp/everit annos quos ex(pc£iare tenetur juxta Sta-

tuta fuper etsdem fuperius ordinata.

XXXV.

Item ^tia honeftati CapituU congruit viros habere literatos , c^ illis

qui Hudio infiftunt , cum honeftate morum & vite femper a confratribus

Jubveniendum , ordmatmn eft quod cuicunque Canonico Capitulari in loco

beneficii Capelle Curie Hagenfis refidenti-, & de CapituU noftri Ucentia

fpeciaU obtenta, ftudio privilegiato infiftenti > fcientiam docendo ac ftuden-

doy tradantnr tarn pro groffisfruElibus ( //' capax fuerit groj^orum fruc-

tuum) quam pro aliis emolumentis omnibus fimul pro quolibet anno in tali

ftudio deconjenfu capituli exiftenti qumquagmta duo fcuta Burgundie y'De-

cam vera conditionibus prefatis duplum , Ita. videlicet quod talis aut ta-

les, ftplnres efSenti unusquisque pro qualibet feptimana habebit (aut (i

plures habebunt) unum fcutiim prefatum , 1)ecanus vera duplum y Et tra-

dentur prefate pecunie modis omnibus quibus fupra in Statuto immediate

precedentiy dummodo tamen proficiant in ftudio y fcientia & moribus ; Si

autem talis aut tales finiftere (quod T>eus avertat
") fe regeret vel rege-

renty aut etiam fi in fcientiis &ftudio non proficerent antproficeret t quod

in fcandalum verteretur CapituU noftri & Canonicorum noftrorum , ordi-

natum eft , quod de confenfu Decani & CapituU aut majoris partis ejus-

dern y Et [i 'Decanusfuerit de confenfu CapituU aut fanioris partis ejus-

dem y pofit prelibata gratia revocari , Quam revocationem fi obaudierit

animoy hujusmodi gratia fibi fa£ia exnunc prout extunc y & extunc prout

exnunc penitus fubtrahitur & aboletur , 7iec fibi amplius quam in groffis

fru^ibus fubvenietur quam primum Hit aut ilUs taUs conclufio Capituli

fuerit infmuata , Trefcripta debent intelligi , dummodo talis etiam fuerit

capax gtofforum fru£fuum Capitularium , & aliormn ac compleverit annos

fuos quos exfpeiiare teneretur juxta Statutafuper eisdcm fatis dcclarata.

XXXVI.

Item quodfuper pofitis in deliberatione CapituU ^Decanus fine flrepitu

^ argumentis querat & audiat per ordinem vota T)ominorum de Cdpitu-

ioy &fecundum pluralitatem vocum fuper deliheratis concludat y iririooro-

fis fub fenaprivationis prefentiarum per triduum ; Similiter ^ Canonicus

alium
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cUum indeliberando non ferturbet claworibus aut argumentis , fed ordtnem

Jiiam deliberandi exjpe£iet fub eadem pena.

XXXVII.

Item quod T>ecanus cum aliqiio vet aliquibus de Capitulo fibi per idem

Captttdum adjungendis conclujafideltter exequatur intimando Hit aut tilts

cm aut quibus mtirnanda erunt ^ jic per majorem partem Capituli in rigo-

rofis comluja , 7wn obftante quod eadem concluj'a de conjtnju 'Decani vel

minoris pariis Capituli non ejjent determinata , que fi facere recufaverit

'Decanus i^r differret aut alitcr fecundum fuum fenfum vel minoris partis

Capituli pronuntiaverit iprivetur prefentiis per ebdomadam , & prommcia-
tum etiam fer eum tali modo cenfetur irritum & inane.

XXXVIII.
Item quod T)ecanus ad Requeflam duornm vel plurium Canonicorumji-

muljndicet aut indict faciei per virgarium aut Capituli aliquem Servi-

torem Capitularium celebrandum Jiiper htjs que illis duobus aut pluribm
•videntur expedienda, & ubi defeSiuoJus fuerit Decanus ^ recufando hujus-

modi celebrationem Capitulifacere aut differre, privetur prefentiis per tri-

duum , quodque tunc ftnior Canonicus ad requeflam eorundem illud faciei

fub eadem pena.

XXXIX.
Item quia frequenter fuperveniunt fuppUcattones 'Principtm Dominorum

aut altenus fupereminentie vel flatus perfonarum fuper aliquibus Capitu-

lum concementibus , & ubi contingerit , Decanmn vocari & a prefatis

Yrtncipibusy Dominis aut alterius fupereminentie vel flatus perf'onis /up-

plicationem recipi , quod tunc idem Decanus eisdem fupplicantibus nil

promittat out refpondeat affirmative vel negative , fed totum ad Capitu-

liim remittat oppofitum faciendo privetur prefentiis per trtduum. Idem de

Canonic IS in predicts aut fimilibus delinquentibus.

X L.

Item in fa^is Capitulum concementibus ficut in reparationibus faciefi'

dis aut ad Archam incedendo pro extra£ltone literartim aut pecuniarum

aut alias quovismodo , nullus five T^ecanus five Cano7iicus aliquid at-

temptet ^ Jiue conjenju Capituli t opp(fitum faciendo privetur prefentiis per

triduum.

X L I.

Item quod in deliberationibus 'Decanus nullum non capitularem admit-

taty nifi de eonfenfu Capituli , fed ilhwi aut tllos, fiplures fierint , exire

faciat in quantum poterit ^ oppofitum faciendo privetur prefentiii per tri-

duum.

Eeeee 3 Item
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X L I I.

Item quod nulla I'tterafigilletur (igiUo Capituli^ nift in Capitulo convo'

cato leCiafuerity fm'tliter nullusjive Decanusjive Canonicm literam mif.

font toti Capitulo aperiat , nifi in plena Capitulo congregato ; Ofpufipum

faciens penam arbitrariam per Capitulum imponendam incurrat.

X L I I I.

Item propter pacem & concordiam mutuam inter 'Decanum & Capitu-

lum & Canonicos ac Juppofita Ecclefie five Capelle noftre beate UVLarie

nutriendam concorditer ftatuimus , quodfi ( quod abfit ) contigerit 'Deca-

num hujus Ecclefie juo Capitulo ant fivgulan altcui Canonico aut Canoni-

cis aut aliquem aut aliquos Canonicum aut Canonicos , aut fuppojita hujus

ecclefie alter i contumeliam feu injuriam inferre , quod talis five tales inju-

riatus five injurlati fi & in quantum fuper injuria ftbi ut pretenditur tUa-

tay velit agere aitionem injuriarum , quod iUam aBionem contra inju-

riantem aut injuriantes attemptabit infra menfem a tempore illate injurie

immediate computando ; alias difcernit & ftatuit Capitulum ipfam aSito-

nem injuriarum exjpiratam , nee de ea intendit pojtea cognofcere nifi tam-

quam remijfa.

X L I V.

Anno 'Domini millefimo quadringentefimo quadragefimo tertio ultima

die Mali in Capitulo generalt capitulartter congregati Uomini Decanus

tJr Cerpitulum , utpote Dominus Theodoricus Baftardus Hollandie ^ De-

cantis , Magifter Timannus Coximck ^Magifter Jacobus Symonis , Ma-
gifier Wilhelmus Tol , Magifter Walterus van dcr Hoern , Heminus

Petrus Jacobi di£ius de Gapinghen i Dominus Johannes De Saerts

,

Magifter Gysbertus van der Hoern , Dominus Henricus Petri , Ma-
gifter Arnoldus de 's Gravenzandt , ac Magifter Jacobus Potter , Ca-

nonici , animadvertentes fumme quam fit Canonicis , Vicariis Jeu benefi-

ciis Ecclefiafticis dampnofa ipfarum diuturna atque prolixa vacatio quam

fit gravibus onufta difpendiis^ quamque periculoja efje folet animabus y quot

^ quant is fit plena pericuUs ^ nedum jura teftantur Canonica^ verum eti'

am magiftra rerum efficax experientia & exaili temporis corifideratio edo-

cety atque confiderata prudenter jam dudum elapfi temporis difcrimina ^
fraudes manife[lant. Hinc nos evidens evocat ratio » ut de reformandis

hiis omnibus noftra vacet intentio. Ne igitur pro defe&u Canonicorum

aut aliorum in Capella noftra benefictatorumy infacultatibusfuis Ecclefia

noftra Collegiata Canonicis & miniftris viduata grave dijpendium patta-

tur. Cupientes omni modo nobis poffibili vacationum diuturnitatibus ob-

viare & fraudibus ante diClis feu prebendarum Canonicalium ^ Vicaria-

rum indempnitatibus cultuique divino y quern fummopere defideramus au-

geri y providere ftatuimus et ordinamus quod de cetero cum quis ydoneus

ab illuftrijjtmo 'Principe & Vatrono noftro infra tempus juris quod eji

quadrimeftre computatum a tempore fcientie vacationis in loco beneficii ut

juris eft nobis Decam (y Capitulo prefentatUT ad Canonicatum & freben-

4am
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darn Jive per mortem , devolutmiem » prh-atmiem , five per refigvationem

AUi tx c<m{afermii,tMten'ts vel Alias quaktercunqiie vacantem. Talis fie

prelhntaUis rite & legitime per prius examinata & admijja a nobis jiia

prefentatione jitxta juris ordinem fiatim & tn contincnti absque ulteriori

dilatione debet petere inftitui & injlallari ac in pojjejjionem iiel quafijuris

Canoyiie ant kicarie mduci, ac preftarejurarntntum^ ab inflttuendis Ca-
nomcis & l^icarhs prejiari folitum-) fervatis conJiietiLdinibus Capituli noflri

debitis & con/uetis.

X L V.

Item cum dejure communi quodcunque beneficiiirn qnantumcunque mi-
nimum perfonalern requirat refidentiam , fic quod nemo beneficiatus in ab-

Jintia fruilus valeat percipere benejicii ftit^ ^Decanus & Capitulum prefa-

ti eisdem anno^ mcnfe, die-, & Capiiulo , quibus immediate fnpra con-

cordtter ordivariwt <^ Jiaiuerunt j quod Vicarii perpetui Collegii Hagenjis
in I 'tearlis fuis per[onalem rejidentiam minime facientes , volentes nihil-

ominus gandere privileges, eKemptionibns & libertatibus Collegii antedildi

dabunt & perfblvent in angmentnm cidtus T)tvini & ad utilitatem car-

bone pro oneribus Ecclefie predilde fupportandis fmgulis annis ipfo die

fandi Michu'elis unum Jciitum antiquum Francie Jub debitojuramenti per

iffos dr quemltbet eorum T>eiano ^ Capitulo prediSiis prejiiti ac etiam
jubypc-theca , obligatione & arrejlatione omnium & fingulorum fru^num
yicanarum fuarumy excepto quod Ji diCii Vicarii injiudio univerfali (^
privtlegiato antmo ^ intentione Jiudendi mcram fecerint & habitaverint
quamdiu mibi rejidentiam fecerint & in aliqua facilitate ^ artium y Me-
dicine

, Juris utriusque feu Theologie fiuduermt , in favorem Jiudii erunt
liberi csr inimurics afohittone dicfifcuti Francie ^ Vicarii autem in Haga
rejidentes corporaliter (^ benejlciis fuis per Je vel per alios defervientes fub
debitojuramenii & fub penis prefatis pariformiter ipfo dieJan£ii Michae-
lis dabunt 6" exfolvent Decano & Capitulo Hagenji unum fcutum anti-

quum Francie quoUbet afino. Quod quidem fcutum Ji velint particulatim

& per folidos currentes le-uabunt en recipient mjejtivitatibus mfrafcriptisy

Inttreffendo earum primis vejperis , procejfionihus & mijfts , i7iodo d^ for^
ma fubjcriptis. ^ti enim prefe?is Juerit in primis vefperis lucrabitur e^
recipiet loco prcfentiarum & dijiributionmn unum folidum currentem. Gui
•vera fumme MiJJe totidtm , puta unum Jblldiim recipiet ; Jl vero dies fue-

rit procejfionalis y debet etiam Vicarius ^ volens gaudere prefentils & dif-

trtbutionibus i'Uus Jolidi, interejfe procefjioni & Miffe conjun£iim j alias

nihil de illo fo'.ido habiturusy nifi injirmitas evidcns ipfum excufarety quo
caju reputaUitur prefens in divinis, falvo quod injirmitatemJuam infinua-

bit aut in/inuari faciet pltirribario Canonico pro tempore exercenti aut ejtts

vices gerenti , die & hora opportunis j &Jitnt diesjcjlivi , non procejfio-

Tiales hit qui fequuntur ^

Fcjium fan6ii Michadis KArchangeli^

Fcftum omnium Sanchrum.,

Ft:flum obttus beati Martini Epifcopi ,

Fejtum Concept lonis-i Annuntiationis ^ ViptationiSy tyijjumptionis &
Nativitatis gloriofifjme Virginis Marie

,

Fejlum Circumcijionis T>ominiy & Epjphanie,

Fef'
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Feftum Nativitatis Johannis Baptifte >

Fefliim noftre Capelle compofitum de Corona Spineat quod cekbratw in

craflino Innjentioms iiancie Cruets.

FESTA VERO PROCESSIONALIA
flint hec que fcquiintun

Fejlum Nathitat is Sahatoris & Domini nofiri Jefu Chriflt.

Lejium Tiinficationis intemerate Vtrgims & Matris "Dei.

I'eftum "Fajcheft-ve Re/nrrefitonts redemptoris nofiri Jeju Chrifti.

Uliima dies rogutiomm jeu Vigilia t^fcenfionis 'Dommi de Mane.

tefhm Afcenfionis 'Domini nofiri Jefu Chrifli^,

Feftum Tenlhecoftc'S ,

Fejlam Venerabilts Sacramenti^ & in OCidva ejtisdem poftVefperas

^

Feftum Dedicationis Capelle nofire quodjemper celebratur Dominica die

p"Ji Fejlum Margarete Virginis.

X L V I.

Item cum om^iis abdicatio beneftciorum neceffe habeat fieri ab illis qui

habuerimt canonicum titulnm & adiptjci eadtm fmccre & abfque omni vi-

cio expediat & fi-n£ius eorum ad 'Uite meritum prgficiat y hie & in evum^

ut aiitem omnia hnjusmodi vitia circa eadem beneficia fecludantur in nof-

tris fitturis confratribus & ut Ecclefie nofire debita rite folvantur ; Nos
Decanus & Lapitulum fiatuinms & ordinavinius (^ per prefentes fia-

tuentesy quod deinccps nullm prefintatus per Comitem Hollandie , patro-

num noftruhi ad prebendam Hagcnfem per nos -velfuecefiores nofiros infii-

tuatur Canonicus ntfi priits di£ia prebenda vacaverit per mortem feu libe-

ram refignationem ant permutationem illim qui prius fuerit Canonicus

per nos infiitutus & juxta Statuta nofira folverit debita Capitulo , Alio-

quin taliier prefentatns ndprebendam de uno^in alium feu alios tranfiatam

fme noftra Canonica infiitutione prcambulat in quolibet fohet jura debita

Capitulo p(r quernlibet illoinm non folutajquifuerunt medii inter eum &
ultimum Canonicum fie iifiitiitum , & inciptet annos exfpe^ationis poft

fiiam introduCliomm aut fuam infiitutionem tamquam intrans prebendam

vacantem per mortem fui predecejjoris. ABa funt hec in Capitulo noftro

generali ultima Septembris anno Domini millefmo quadringentefimo

O[iuagefimo 06iavo.

X L V I I.

hem fiatuimm quod nulli fru5lus Ecclefiarum feu Ecclefie noftre in-

corporatarum, dabuntur in arendam^ nee ctiam terrarum pojfeffionem feu.

aliorum bonormn cujuscunque conditionis fuerint , quam in Capitulo Ge-
nerali , vifi omnes Canonict Capttulares interfuerint & voces eorum de-

derint , aut voces eorum alieui Canonicorum fuis patentibus litteris

coni'

I
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commiferint . Similiter nee aliqu'idJigillo CapituU tangens Tiecanum &
tafjituuim bona attt privileg'a eorum Jigtllabilur , atit aliqito alto modo

eipprobabitWi & Jifeemfacturnftierit t reputabitur inane.

X L V I I I.

Item lit Jlrepitus contentiofi in futururn vitentiir ad quietem nojiram &
eonfratrum noftrorumfuturoriim , qui ha^lenus fepius Capitulum noftrum

ad miilta danipna fptritualia & ternporalia occnparunt propter facilitatem

receptionis & injtituiionis Canonicorum eonfratrum noftrorum fa^e fine

diligent i invejtigatmie literarum ^Patruni que fepim fub dtverfis atitenti-

cationihtis flint nobii 'Uecano & Capitulo exhibite ; igitur nos 'Decamis

(^ Lapitulum ordinavimus^ftatuimus & per prefentes ordinatftm ftatuentes,

quod deinceps nullus admittatur per nos aut fuccejfores noftros ad inftttii-

tionem canonicatus ut prefentatus nifi littere fue prefentationu immediate

fuerint munite & figillate rnagno figillo Domini Comitis Hollandia , C7*

quo ipfe utitiir ut principali figillo ad hujusmodi , nee proderimt fi fuerint

figillate figillo quo altquisfim ojficialis five locum tenens fuo nomine uta-

tur. '^'icia funt hec in Capitulo noftro generali , die menfe & anno ut

fupra in Statute precedent!fecundo ab ifto.

X L I X.

Item ut ydoneus poffet fuflentari vicecuratus in Capella curie Hollandii

beate Marie Hagenfis , Domini Capitulares , Johannes Tol , Mr. Jo-
hannes de lirakel , Johannes de Capella , Nicolaus Meeu , Wilhelmus
Schoutez, Anthonius de Myda , Mr. Jacobus Ruyfch , ^ Magijter

PJiilippus de Buffcho , congregati capitulariter , oEiava Aprilis ajmo
millefimo quadnngentefimo o5iuagefimo nono , impofueriint decanatui tunc
'Vacantia ut ex ejus fupplemento diltus Vice-curattts de cetera haberet an-

nue qi.atuor libra^s grojjorum Flandrie preter illam tinam libram groj^orum

Flandrie ,
quam habet annue ex bonis di£1i noftri CapituU , ftatuendo

quod 'Decanus deinceps non ordinabit vel ammovebit Vice-curatum in Ca-
pella beate Marie Curie Holl. Hagenf. predi£ia , nifi cum confenfu & ad'*

miffione 'Dominorum de Capitulo fiiper hoc capitulariter congregatorum d^'

mature delibcratorum. Etiam ipfi Domini Capitulares antedidii per fo'

lempnem flipulationem permifierunt & qui-vis permifit ^ fi eleClus T>ecanus

fuerit i diflam impofitionem & ordinationem adimplere fuo juramento pre/-

tando cum juramento cum ad decanatum ordinatur. Vretera ordmarunt

quod deinceps tftud juramentum preftetiir per quemlibet Decanum iu futu-

rurn ordinandum antequam ad pofiejfionem di6ii decanatus admittatun
ji^a funt hec anno i menfe ^ die, quibus fupra.

L.

Item Decanus & Capitulares capitulariter congregati ordinarunt capitu~

lartter , quod de cetero Decanus & qmvis Canonicorum , Capellanorum &•

Vicariorum , Subditorum in di6ia Capella habeat Itcentiam ordinandi fu-
am ultimam 'voluntatem in fcriptis vel fine fcriptis in hum modumy quod
ordinatum per quemlibet in fcriptis fub fua manii propria , fine ettam alOs

teftibus fubfcribentibus y vel etiam coram duobus legitimes teftibus fine

Fffff fcrip^^
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fcriptis hoc in flriptis redigenttbus , vel coram Notana & teftibus ad hoc

de jure rcqinjitisy ut h.Jlrumentum valcat ^ quod talis decedens ha'jebilur

ut di/cedens cum teftamcnto , O" quodjua bona debeant admmijlran &Jul-

'vi & haberi fecundum tenorem liltus dijpojitionts Jine contradi£fio7ie ^De-

cani & Capituliy Sin antem hoc cjl, ft difcefierit aliquis antedi^iorum fi-

ne aliqua dt/pofitione antediilarum conditionurn reputabhur cy habebhur a

*Decano & Capitulo ut difcedens ab inteftaio. Et tllo cafu 'Deca7ius &
Capitulum apprthendent bona illius^ "vel facient appnhendi per eorum de-

putaios ad utililatem creditorum illius dijcedcntis & debitorum Capdle

noftrey & quod friperfuerit t minijlrabitur per d.cios l^ecanum & Capt-

tulum amicis & proxirnis heredibus, 'uenieniibus ab intcjiuto iilius dijce-

dentis , & fi non fuerint htredes , tunc 'Decanus a- Capitulum difponent

de illis fupcrfluis bonis in ufiis pauperum vel ad cultum Divinum dicie

Capelle & hoc toturn injaluttm amine ipfius defunct.

NOs Decanus & Capittulum Ecclcfie Collegiate Beate UHarie Talk-

tit kiagenjis , notum factmus ir ad ptrpetuam ret memortam attef-

tamus per prefentest quod preferiptt K^lrticuli in hujuimodi codtcillo per-

camento
,
prout prefcribiiur , defignatifunt atque exiftunt jlatuta Capituli

nofiri Hagenfis per nos & predecejjores nofiros ha£fenus invwlabiiiter ob-

Jervata & juramentis nojlrorum confratrum Capitularium Canonicorurrt

'vallata. ^e fiquidem Statuta adhui laudabiliter ^ inviolabiliter pro no-

bis ac nofirio fuccejjoribtis promtfimus & prefentium ferie promittnnus bona

fide obfervare. In cujus ret tLfiimonium ac fideyn premiporum ^refentcm

codictllum per nojlrum Notarium atque Scribam juratum mfrafcriptum fub-

fcribi figillique majoris nofiri Capituli appjnfione jufifimns ac fecimus com-

mumri , Et in majorem hujus rei evidentiam manu nojira ac cujuslibet

7wfirum fubjlgnavimus. T>atum & aflum Hagis in dumo nos-

tra Capitulari ^ nobis iriibi Capitulariter congregatis Capituloque ad hoc

fpecialiter indicia , K^nno Domini Miilefimo qnmgentejimo vigejimo oBavo
die vero Veneris vicefimajeptima tncnfis Novembns.

fubfcriptum .

DE CAPELLA Nots.

Bernardus Bucho, Decanus. Jan Stalpert. .

Ita eft Hugo de Assendelff. Ita eft A- de Dorp. ;

P. . . . V o s. P R. D e G o u D A flt. •;

Pelandia. C Vlaerdyng.

Cornelius SchouteNj sft. Elgers2ma. i

Jura-

i
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Juramentum Decani , Capittuli Capelle Collq*

giate bcate Marie Curie Hagenfis.

EGo N. juro per T>eum & hec fan&a ejus Evangelia , que tnanu mea
tango., quod ex hac die & inantea qiiarn dm decanatum Ecclefic mee

tenutTOy ero Jidelis illufln Trincipi N. Comiti IloUandia & ejus ConthO'
rail pro tempore exijtentibus ; eroque Jideiis Capitiilo (^ Eccbjie mee ;

Res quoque y bona ,
jura ^ privilegia & exempttones Decanatus & Capt-

tuli met & curam ecclijie rnihi commijjam atque perfonas Ecclefie mee
confervabo & defendatn. Et quod eadem bona & jura a Capitulo meo
obttnta non alienabo , alienata & dijlra£ia pro mjfe & pojje reciiperabo ,

Et fecreta Capituh met non revelabo. Statuta & Jiatuenda , ordinata &
ordinanda ac confuetudines Capituli met obfervabo. Nee aJSuman pertina-

citer aliquam caufam Jeu contuniaciter contra CapitulnWy Canonicos vel
perfonas Ecclefie mee , Et fi cum aliqua perf071a de gremio Capituli met
vel Ecclefie mee caufam vel difcenfiomm habuero , de hoc ftabo iudicio

& ordmationi Capituli mei contentus. Et fi contingitfieri caufmn^ rixas
difcejifwnes vel rancores inter Canonicos -vel perfonas Ecclefie mee jnfle

nonfovendo partem uriirn vel alpertus cum Capitulo meo cedabo , tmihim
Canonicorum velperfonarum Ecclefie mee corrigam , nifi motu juftitie n^

charitatis i & hoc faciam cum confUio ^ confenju Capituli met , in Flc-

clefia inea continuant refidentiam faciam ^ nifi neeejfitate negotiorum C\ipi^

tularium & Itcentia Capituli met excufattis me abjentem j Sic me mejw
vet Deus & hec fundia ejus Euangelia.

Juramentum Canonici Hagenfis.

EGo N. juro per 'Deum & hec fanBa ejus Euangelia
,
que manu mea,

tango y quod ex hac die inantea ^ quam din Canonicarum d^ prebtn-

dam hujtis Ecclefie tenuero , ero fidelis illufiri 'Principi N. Comiti Hoi"
Ian. & ejus Conthorali pro tempore exiftentibits ; Eroque fidelis & obedt*

ens T>ecano & Capitulo hujus Ecclefie ; Et quod jujtitias & bonas con-

fuetudtnes , Statuta & fiatuenda , ordinata & ordinanda hujus EccUfiie

obfervabo. Bona & jura una cum eis confervaho & recuperabo. Nullam
caufam feu contentiones adverfus Collegium vel quemcunque confiatrmn
meorum pertinaciter feu contumaciter ajlumam. Secreta Capituli non re-

'uelabo. Et Trivilegia vel exemptiones hujus Ecclefie confortare & non

infrtngere per me vel per alium conabor. Sic mejuvet T)etis & hecfan^a
ejus Euangelia.

Juramentum Vicarii perpetui predidi Capittuli.

EGo N. juro per 'Deum & hec fanEia ejus Euangelia que manu mea
tango ,

quod ab hac hora inantea quandiu CapeUaniam > Vicariam

Fffff % five
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five officitim hujus Ecclefie tenuero , ero obediens & jidelis Bominis meis

Decano & Capitulo five Canonicis ejusdem Ecclefie i jura , confiietudines

d" Trivilegia five exemptiones Ecclefie predi^e objervabo & infringere

per me vel per alium non conabor. Uecanum & Canonicos ac Capitulum

in reverent ia habebo & honore. Secreta Cc^pituli non revelabo. Et fi

cum aliquo de gremio hujus Ecclefie caufam , difcenfioncm , litem vel

rixam habuero yjudicio Tfecani & Capituli Jlabo ccntentus. Bona Vica-

ricy CapellanieJive officii non alienaboy alienata pro pofie& mfie recupe-

rabo. Refidentiamtn HagaComii is jure facere contmuam , nee me ab-

fentare quovismodo , nifi de licentia T>ecam & Capituli defuper petita &
obtcnta. Nee permutare , wc rejcriptum , nee privilegium , nee literas

gratie y nee adUtes centra Decanum & Capitulum de & fuper abfentia

fine frvBibus in abfentia percipiendis ab /Ipoftolico aut a Trincipe patrona

noftro five ab ejus conthorali aut alio quorumque cujuscunque preeminentie

& dignitatisftierit quovismodo per me vel per interpojitam perfonam im-

petrare aut etiam impetratis uti , fub pena privationis Vicarie prediife

aut aliorum prediBomm officiorumy quatn me incurfurumy immo jam de

fa£io incurrifie , f contrarium egero & tunc me privatum pronuntio. T)ans

& concedens diBis Tiominis meis plenam licentiam Vicariam Jive Cappel-

laniarn preditlam aut officium piedi&um cum omnibus fuisjuribus ^ per-

tincnttu alteri ydoneo Tresbytero conj'erendi; Sic me juvet ^eus & hec

fanEia ejus Evangelia.

Juramentiim Vicarii ac Capellani non perpetui

five Vice - curati.

EGo N. jura per 'Deum & hec fanEia ejus Evangelia que ntanu mea,
^

tango , quod ab hac hora inantea , quamdiu Vicarius y Capellanus

five Vice-curntus fufro hujus Ecclefie , ero fidelis & obediens bominis
Decano & Capitulo Jive Canonicis ejusdem Ecclejie , ipfosque in reveren-
tia habebo & honore. Nee faciam querelam extra Capitulum per me vel
per alium verbo velfcripto de T>ecano & Capitulo five Canonicis predic-
tisy fedJlabo contentus fententiay dccrete five precepto Capituli. Statu-
ta & Jlatuenda, ordinala & ordinanda

, jura , confuetudines c^ ceremo-
nias di6le Ecclefie fideliter obfervabo. A villa, tiagenfi m diminutionem
divini cultus non me abfintabo , nifi licentia [peiiali a Dmino Decano &
in ejus abfentia a fenicri Canonico , vel a Tlumbarlo C^nonico aut locum
ejus tenentCy petita et obtenta. Officium meum inChoro cantando & ex-
tra Chorum juxta pof^e & noffe fideliter adimplebo. Nee Officium aliquod
in dicla Capella acceptabo propter quod divinus cultus notabiliter minua^
tur nifi Decano & Capitulo confentientibus. Sic mejuvet T)eus ^ hec
Janata ejus Euangelia.

STATUTUM.
\

ANno Domini millefimo quingentefimo quinquagefmo feptimo die veto
fecunda Capituli generalis menfis Junii: Unanimi Cafiitulari confen-

fu
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fu decretum & prejenti ftatuto caiitum rji Qaptulo ad ioc [pecialiter in-

dido in dom9 Capittilari jaceUi collfg:aii 'T)ejfare Virgmts Mane tXimpti

'Patatit regis Hagcvjis per honorabius & circtm.J}"Mos \Dominos& tJMa-

giHros Decanum & Capitulares inferius notatos &fnbfcriptos Capitulum

tunc temporis reprefentantes Lora nona matutina lel quofi^ quod de citero

Jbtcarms vel Canonkus Capitularis refidens capaxque grof^orum fniffuurn

poterit libere ac licite alio migrare : foris commorari & ubiqne locorum

pro illius arbitrio pcrfonaliter refidere : qiiod dtu illi ccmgruum vifum jue-

rity rurfiimque libere & licite omm hora redirc. iterumqiie abire & rece-

dere pro tllius beneplacito & captare nfidentiam Capitularem hie inttrmif-

fam citra ullam admijjlonern aut revocationtm Decani & tapitnli^ nifioh

raritatern refidenlium : Ita tamcn quod veljaltem Jex donnni debeant hie

habere perjonalem rejidentiavt', & in evintunt quo quis pottrit revccari ob

raritatern refidentiurn tunc ilk revocandus erit qui junior in Canovicatu &
prebenda fuerit injlitutus. Salvo quod talis abfins { [i redire intendat

)
obligabitur timpejii've Decaio & Lapitulo injinuc^re diem accejjus & re-

ditus. Sic & (imtliter de abcejfu & recejSu. Et talis abfensfive 'Deca-'

mis five Capitularts gaudebtt annue de integra & plena medietate omnium

^fingiilorurn emolumentorum & proventuum folidis prebende demptis Jo-
Itimmodo accidentibus ; dtflribueturque ilia altera medietas abfntis tarn

inter abfentes quam prefentes Capiculan-s , prout computus annalis cele-

brartdus po(l Feflum Gregorii a receptore Capituli nofin pro tempore exif-

tentis docebit infe continebit\ c^ i^ecanum & Capitulares prefentes rece-

pijje juxta illorum autographa , receptoris prefiti exhibita plane & flene
conjlabit. Ita tamen quod abfens five Decamis five Capitularts libtre 6'

licite ubi ilium reacceptaJSe refidentiam Capitutarem hie conjiiterit , gavi-
furus iterum ft de emolument is accrefftntiis ^ proventibus, cenfibus y jw i-

bus, pertinentlis omnibusque aliis & fingulisjuxta ratum temporis fue
refidentie ad prenominatamprebendam jptBantibus & pertincntibus. Ac-
ta [unt hec in loco Capitulari predi^o , anno , die , menfe & hora qui-

bus fupra^ prefentibiis ibidem venerabilibus & magmficis viris Dotninis

^ MagiUris Henrico van der Nadt Decano nojlro^ Pctro Zegers Deca-
no Brilenf , Gcrardo Urbani , Nicolao Moerkerken , ITermanno de
Hoevel , Petro de Diepenhoril:, Johanne Culio CornicherHenfiy Elicio
de Bergis, Willielmo Gabriclis & Petro Wolbrandi.

A Kno Domini 1$^^ ftik curie TrajeSienfis ultima Jamtarii fatiitum
& declaratum eft in Capitulo generali per 'Dominum T)ecaraim ^

Dominos Capitulares infra notatos , quod de cetera T)omini Canonici gan-
dere volentes prefentiis fuis in Fcflts non flationdlibiis tenentur efje in
choro ante inceptionem Tfa/mi Magntficat , (ir non recedere ante finem
prime colif&e in pritfiis Vejperis •, in Jumma Miffa ante inceptionem E-
vangelii & manere ufque aa fumptionem corporis & favguinis Domini •

In hefio vero fiationalibus gandere volentes in primis Vejperis ante incep-

tionem quinti Tfalmi tenentur interejje ; In matutinis ante inceptionem
tertii nc£iurnii usque ad finem prime college illius Fejli compofiti tenentur
interejJe , in fimma Mijfa ante inceptionem epijlole & manere usque ad
finem ejusdem Mijfe.

FffffB ^e
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^e quidem duo Statuta precedentia & prenominata adhuc laudabiliter

& inviolabiliter pro nobis ac nojtris fuccefioribus promijimus ^ prefen-

tium ferie promittimtis bona fide obfervare^ in cujits ret tejtimonium ac

fidetn pnmifiorum frefentem codiciUiim per noftntm Notarium atque Scri-

bam juratum infra Jcriptum fiibfcribi , figtllique majoris noftri Capituli ap-

penfiortejitjjumus &ftcimus communin j & in majorem hujus rei eviden-

tiam manu nostra ac cnjuslibet nofirum reJpeSiive jubfignavimus. Saturn
& aEium Hagis in dorno nofira Capitulan nobis inibi Capittdariter con-

gregatis Capnnloque ad hoc fpecialtter mdi£io , anno T>omini millefimo

qumgentejlmo quinquagffimo Jcptimo.

f^nno^ dieymenfequibui fupra Jolemni kge Capitulari etiam fancitum

eft perpredi£los "Dominos Decanum & Capitularesy ^lod de cetero five

Decanus five Canonicus requifitus ad fiifcepttonem prolis facro fonte im-

buende vel intingende intrafepta Hagens.^ aut -vocalus ad exequias fune-
rales aut ad nuptias aut adprimitias facrificiorum aut ad inveftituras aut

liota monaftica diCianda aut celebranda , aut ad prandinm folemne event-

ens ratione caufarumprenominatarum tempore'Divmorumfacelli noftri an-
te vel poft prandium , ubi facra JanSiorum aut defun^orum fmt obeunda ,

gaudebit abfens flene & integre prejentiis ^ emolumentis , accrefcentibus

j& cedentibus T^ominis T^ecano vel Canonicif prefentibm in Choro facelli

noftri falva intimatione previa Decano vel Vice- ^ecano vel 'Fluml^arioy

aut ejus vices defendenti rite e^ legitime inftnuata & faEia ^yiCium in

domo Capitulari annoy die, menfe quibus fupra per prenominatos 'Do-

minos.

H. VAN DER NADT.

GerardusUrbani. p. Zeeghers.

Harmanus Joannis Hoevel. Claes van Moerkerke.

J. V. CuYK. Petrus de Dieppenhorst.'

E. DE Berghe. Guilielmus Goessens.

Petrus Wolbrandus.

t^d mandatum venerabilium ^ominorum Decani & Capitularium Ca^
nonicorumfupradt£iorum.

fubfcriptum^

DE CAPPELLA, l^otarius.

TlUS
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P

Confirmatie van de gifte van coUatie der kerke van den Burch op Texel

aan V Kapittel.

lUS Epifcopus Servus Servorum Dei dlle^o fH'io Trepofito Ecclejie

Sancii 'tttri Trajecienfu ^alutem& Apoftolicam benediClionem. /ipO'

jlolice ferv'it litis officmm licet nobis immeritis ex alto commijjum mentem
nojir/iin excitat & inducit ut circa ea que pro Jiatu projpero quarum'ibet

ecclefiarum prefertim collegiaiarmn nee non perfonarum m tilts aivinu lau*

dibtis dediiarnm etiam ad per/everantiam divini cullus oportnnafore con-

Jpicimus & per que earum neceffitattOtis corifulttur operofvs ftudiis intenda-

mus. Sane pro parte dileUti filii nobilis viri Philippi 'Dz/r^ Burgundie

^ Comitts Hollandie nobis miper exhtbita petitio continebat, quod licet

olim ecciefia five Capclla beate Marie in Haga-Comttis TrajeBenfis T>io-

cefis Capella Cornitmn nuncupata , que Collegiata & de jure patronatus

Comitiim Hullandie pro tempore exiftentium fore dinocitnr Jufficienter do-

tata fuijjet , poflmodum tamen caufanttbus inundationibus aquartim , gtier-

rarmn turbi/nbus , & temporuvt Jl/rilitatibus ,
que p.rtes tlLis aliquandin

ajjiixemnt , fruCtuSy redditus & proventus ditte Erclefie adeo dnmnuti
exijiunt , quod ex i'.lis Di'canus & Cap'tyitliim dicle Ecclefie nedum decen^

ter vivere & al<a eis incum'oentia onera fupportare^quinijmo divinum cul-

tum peragere commode neatieimt. Et ficut eadem petitio fubjungebat (i

parrochialis eccLjia in Burch partium Thexalie di£ie diocefis nee non om-
nia & fingula Capellanie-i l^tcarie & ofjicia in di&a Collegiata ecciefia con-

fislentia que ad collationem & provifwnem eorundtm Comitum ex indulto

tVIpojlolico , cui hatlenus non fuit in aliquo derogatum , pertinere nofcuntur

cum omnibus juribus ^ pertinentlis fids menfe Lapituluri di£ie Collegiate

Ecelefie unirentur , incorpora^entur ^ aymeBerentur. T)ecanus cj- Capi-

tulurn prefati commodlns fiipientari& alia onera hujiismodi facilius fiippcr-

tare valerentt §liiare pro parte di&i 'Ducis & Comitis afferentis quod
parrochialis Ecclefie » nee non Capellaniarum 5 l^icariarum & officiorum

omnium hujnsmodi fniElus redditus ^ proventus triginta Marcharum ar-

genti fecnndum communrm^ extimationem valorem annuum non excedunt

dr quod ipfe 1)ux & Oimes ad hoc quod unio 1 incorporatio e^ annexio

hujtismodi fiant , duduni prebuit affenjum , nobis fuit humiliter fupplica-

turn ut parracbialem Ecclefiam , Cappellanias , Vicarias & officia predic
ta eidem Menfe tmire ^ incorporave & anneBere aliasqne inpremiffis opor-

tune providere dc benignitate Apo'flolica dignarejnnr. Nos itaqiie qui du-

ditm inter alia voluimus quod petens beneficia Ecckfiajlica altis uniri te-

neretur exprimere verttm valorem fccundum communem extimationem tarn

iiniendi benefcii quam illius cui uniri petitur alioquin unio non valeret . . ,

noticiam non habentes hujusmodi fitpplicationibus inclinati dtfcretioni tue

per Apoftolica fcripta mandamus quatenus vocatts quorum interefl de pre-

miffis omnibus & fingnlts ac eornm circumjlantiis n7iiverfis auCioritate

notlra te diligenter informes & (i per informationem hujusmodi ita ejje

reppereris parrochialem Ecclefiam refervata fuper illms fruBibus y reddtti'

bus
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bus & proventiOus congrua pro perpetuo inibi Vicario ordinaria au&Gritate

tnflttuendo porttone ex quafujientari Epifcopalia jurafohere & alia fibi

incumbentia onera perferre commode valeat , mc non que (ine cura junt

Capellan'tas i Vicanas & Officia predicta cum omnibus juribus & perti-

nentiis fupradi^is eidern Menfe cujus fru&uum reddituum c^ provcntuum

verum "valorem annuum preftntibus haberi volmnus fro exprejjo eadern

automate nojlra in perpetuum tmias , incorpores & annettas , ita quod

fimul velfuccejjive cedentibit-s vel decedentibus moderno Rt idore parrochia-

lis Ecclejie & tllis qui Capellanias, Vicarias & Officia hujusmodt obtintat

feu ilia aliae quomodolibet dimittentibus liceat etsdem Capttulo tllorum cor~

poralem pofiejjionem au&oritute propria libere apprehendere & perpetuo re-

tinere & de eorumfru^ibus y redditibiis & proventibus hujusmodi dijpone-

re ac illos in ipfius Menfe ufiis & utilitatem convertere pariter cr retine-

re 'Diocefam loci & cupisvts alterius fuper hoc licentia minime requifita.

Non objiantibus conftitutionibiis & ordhiaciombtis Apoftolicis nee non die-

te Collegiate Ecclejie .... confirmatione Apoftolicay vel quaetinque fir

-

mitate alia roboratis jlatutis & confuetudimbus contrariis, quibuscunque

,

aut [i aliqui fuper provifionibus fibifaciendis de hujusmodi vel altis bene-

ficiis Ecclefialticis in illis partibus alt . . ' x^poftolice fedis

vel Legatorum ejus litteras impetrarint etiam Jl per eas admhibittonem

rejervationem <^ decretum vel alias quomodolibet fit proceffum^ quas qui-

dem litteras & procerus habitos^ per easdem (ir queciinque inde fecuta ad
'Parrochialem Ecclcfiam-y Capellanias^ Vicarias & ofiicia predicta volu-

mus non extendi ^ fed nullum per hoc eis quo ad aff'ecutionem beneficiorum

aliorum prejudicium generari & quibusltbet privilegiist indulgentiis ac lit-

teris Apofiolicis generalibiis vel [pecialibus quorumcunque .... extfiant

per que prefentibus non exprejja vel totaliter non injerta ejfe£itis earitm

impediri valeat quomodolibet vel differri & de quibus quorumque tot is te-

noribus de verba ad verbum habendafit in nofiris litteris mentio [pecia-

lis 'Provifo quod parrochialis Ecclefia debitis propterea nonfraudetur obfe-

quits & animarum cura in ea nullatenus negligatur quodque menfa predic-

ta ratione Capellaniaruniy Vicariarum & officiorum predi£forum fii'ngula

prout illam contingant incumbentia pro tempore onera fupportare debeat &
teneatur. Et infijper exntmc irritum decernimus ^ inane fi /ecus fuper

hits aquoquam quavis au&oritate fcienter vel ignoranter contigerit attemp-

tart. 'Datum Rome apud Saniium *Petrum , anno Incamacionis 'Domini-

ce millefimo quadringentefimo fexagefimo pritno quarto decimo kalendas

Julii Tontificatus mjiri anno tertio.

Yro S. de Sinibaldis

JO. DE HUCCABELLIS.

2J*
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Q.I.

Be goederen van V Kapittel ten Hove eti tot Naaldwyk te appliceren

aan de Domeinen tot ondcrhoiid der Predikaiiten enz.

Den 13. Augufti 1577.

OP het aangeven van die van der Kamcre van Rekeninge en den
Rentmeelter van Noortholland , omme de goederen van 't Ka-

pittel van het Hof in den Hage en van Naakwyk, overmits het o-

A^erlyden van W'illem Moons, onder den Ontfanger van de Domei-
nen van Noorthollant te willen brengen en doen appHceren , mitsga-

ders de duynen en goederen van den Heere van Brederode , ten ein-

de dezelve duynen vvederomme met Conynen geplant ende de laiten

en renten van de Domeynen daeruyt betaek mogen werden ; Is ge-

relolveert en befloten, dat den ontfang en goederen van het Capittel

op het Hoj in den Hage, en van Naakwyk als yooren, Ju//en blyven

geeygent , vevhonden en geapproprieert tot betalinge en onderhoiid van de

Fred'ikanten-i mids dat de laflen van aUmentatie en de renten daaruit

voortaan becaek zuUen vierden, ende dat overzulks dezelve goede-

ren gebragt fullen werden onder den ontfang van den geene die als

Ontfanger Generael over alle de geeftelyke goederen tot onderhoud
van de Predikanten en Conventualen geltelt en geordonneert fallen

werden. Ende dat de duynen en goederen van Brederode voorn.

onder de Domeinen van de Graelfelykheid zullen werden gehouden
en be^reptn; Welverltaende , dat by die van de Rekeninge daerinne

zal werden vooriien , dat de duynen met Conynen beplant moghen
werden , en dat foo w anneer den ftaet van de inkomiten en laften

der Geertelyke goederen in 't generaal fal zyn gemaekt, foo verre

daer by bevonden werde yet over te fchieten op de lailen van de
Domeinenen voorn. ende de betalinge van dien gedaen, alfulk regu-

art fal genomen werden als 't bchoort.

Q 1.

De goederen van de Chartroifen biiiten Geertruidenberg en van V Ka-

pittel op \ Hof //•; den Hage gcapp/iceert aan de Domeinen

van Holland.

Den If. Julii 1581.

IS verklaert en gerefolveert , dat alle de goederen van dc Capittele

op het Hof alhier in den Hai^e aende Domeynen van Holland we-
dcrom fullen worden geappliceert ; ende dat mcdc de goederen ge-

komen van de Chartroijen buiten Geertruydenberge , en die van we-
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gen fyne Excellentie in pagt fyn genomen , aen de Domeynen van

llollant fuUen worden geeygent en geconfolideert , en zulck daer

onder fullen blyven begrepen, elk in den ontfang van den quartiere

daer onder dezelve zyn gelegen, en dat ook daervan in de Kamer van

Kekeninge verantwoort fal worden als naer behooren ; Dat voorts

die van de Kekeninge ( des verfogt zynde ) fyne txellentie de

voorlz goederen van de Chartroijen als vooren gekomen , in erfpagt

iullen mogcn laten volgen en daer op handelen en accorderen met

fyne Iixcellentie, mids' dat de goederen van de Capictele voornt.

-voor denjegenwoordigen jaere 15-81. zullen worden ontfangen enge-

geven als tot noch toe is gedaen.

Q 3

Be goederen van V Kapittel op \ Hof /;; den Hage en van Naeltwyk

te brengen onder de Domeinen.

f

Den 17. Junii ijSi.

DE Staten van Holland hebben van gelyken verklaert en geordon-

neert, verklaren en ordonneren by defen, dat de goederen
van den Capittele op het Hof alhier in den Hage en tot Kaeltwyck
gekomen zynde, mede voortaen onder de Domeynen van Hollant

gelielt en gehouden fullen werden, en de inkomften van dien weder-

febragt onder den ontfang van den Rentmeefter van NoorthoUand
,

eginnende van den jegenwoordigen jare i^Bx. incluis, mits dat by
den Rentmr. in der tyd daer af verantwoort fal werden met de an-

dere penningen van fynen ontfangh als nae behooren.

R
Bevel aan V Kapittel ten Hove, om aan Eerdinand Bont

, fchoon af-

ivezigyde inkomjien zjner kanimniksdy te laten volgen.

TA'XIMILIANUS divina fa<vente dementia Romanorum Rex
^ . Xfemper i_/iuguftus , Ungarie , 'Dalmacif , Croacie , & '^tHlLltTUS
eadem dementia %ylrchiduces Auftrie ^ T>nces Burgundie ^ Lotharivgie^

BrahantiCt Limburgie^ Luxembnrgie & GelriCy Lomites blandrie , Ty-
rolisy i_Arthefie i Burgundies Palatini Hananiey HoUaiidie , Zttlaiidi^y

Namurcie & Zutphanie Jacrtque Imperii Marchiones , 'Domini hrijie ,

Saltnarum ^ Mechlinie. Tiiledis nojfris Dfcano ^ Capiiulo Capille

beate Marie Virginis Valatii mflri Hage Comitis HoUandie , jaliiteni &
dileffionem. Cum nobis a fanda fede Apoftelica fit indultvm , ut trin-

ginta p ifone Ecclefiafiice noftris w/ijie?nes obfeqniis frudus , redmius C^

proventus quorumcmque fuorum benejictorum efdefiajiicorum eltamji ^a-

M;
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nonicatus & prebende dignitates perfonatus admmjirauoves vel officio,

exijiant aut curam habeant aniniarum cum ea fofjlnt & debeant integri-

fate percipere & habere ac fi in ecclefiis ipjis in quibus hujusmodi obtinent

beneficia perfonaliter rcfiderentiCothidianis difiributiombus duntaxat except

lis, non ohjlante quod d:6fe perfine primam in didis ecclefiis non fecerint

rtfidentiam perf.nalem feu aliis quibuscurique Statutis 6* confuetudinibus

eccli (iarum ipfarum juramento confirmacionis yipojlholica feu alia quavis

auBoritate vallatis. Etiam fi di£fe perfane de illis obfervandis & de

non impetrandis Apoftoltce fedis Uteris contra ea & de eisdem Uteris etidm

ab alio impetratis non utendo prefliterirtt juramentum , figmficamus vobis

quod diledus & fidelis nofier Magijler Fernardus Bontius nofln Regis

Oratom iiommelarius 'Fresbyter dUfe Ecdefie vejire Canonicus prebenda-

tus de numero predialarum perfonarum Epijcopus a pluribus annis nofiris

injtetit & adhuc injiftere dignofcitur obfequiis , ^iocirca los rcquirimus

Cy hortarnur nichilominus mandantes quaienus eidem Magifiro hernando

lel fuo Procurator i legitimo pro eo & ejus nomine de fruBibus , preventi-

bui , juribus & obventionibus univerfis diEiorum fiiorum Canonicatus et

prebende refpondeatis et ab aliis facialis quantum in vobis fuerit integre

folvi et rejponderi. Datum in oppido nojtro Mechlinenfi die xtj". menfis

Februarii anno Domini millejinto quadringentefimo nonagefimo fecundo.

Regnorum vera nofirt Regis Romanorum videlicet Jiplimo ipforumque

Ungatie etc. tertio.

Ter 'Dominum Regem adveflram relacionem

D E P E R C H E S,

Heer Coenraad van der Steen tot Deken van V Kapittel verkoren

zynde , luerd door den Aht iiau Midddburg beveftigt-

In nomine Dei Amen.

NOs HENRICUS BRAEMy miferatione divina Abbas Mo-
naHerii beate Mane Mtddelburgenfis Ordinis Fremonflratenfs Tra-

je£ten(is diocefis^ Commiffarius ad infrafcripta afede ylpoftolica (peciali^

ter diputatus. Fenerabtlibus viris 'Domints Capitulo Capelle beate Ma-
rie Collegiate Hagents dide Diocefis ac univerfis et fingulis ad quos pre-

fens nejtrum mandatum ymmo verms Apofiolicum pervenerit , falutem in

Domino et mandatis nofiris ymmo verius ApoftoUcis firmiter obedire.

hitteras commiffionis Sandijfimi in Chrifio Tatris ac Domini nojiri Do-
mini Gregorii divina providentia 7ape XL non vietatas , non concelh-

tas > non abolitas , non abrafas , fed fanas et integras^ omni vicio et

fulpicione carentes ipfius Tiommi nofiri Tape vera bulla plumbea cum fits

de ferico bullatas, cum eaj que decuit^ reverentia nos recepif^e noverifis

in hec verba: ^
Ggggga (?/?£-
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GREGO RIUS Epifcopus fervus ferverum Dei, adferpetuam rei

memorlam exirnie devoctonis Jinceritas , quam dUeSius filius rwhtlis vir

Albertus 1>ux , et dile£ta in Chnfio filia nobilis mulier Margarita ejus

uxor , T>ucifi(i Bavane ad nos & Romanam gerunt Eccltfiam , nos indu'

ctt ut in hits que dtgne po/Sunt fieri eis fumus oportuno tempore gracioji

,

hene dudum ad ipjonim Ducts & Ductjfe fupplicationem Qapellam tn pre-

cipuo habitationis fue loco in Haga partium Hollandie Ir&je^tnjis 'JJio-

cefis confiftentetn in Collegiatam ereximm quatuordecim prebendas per ip-

Jos 'Ducem & DuciJ^amfufficiejiter dotatas y quarum Decanus diiie Ca-
peile pro tempore exijtens duas habet & quatuor peipetnas CapeUanias

ibidem injl'ituendo , prout in nojiris inde confeBis litteris plenius contine-

tur. Et dcinde ipforum Diicu & T>ucijje fupplicationibus inclinati ipfos

*Decanum & Capnulnm ac perfonas dicie Capelle dtiximus hodie eximen-

dos. Cum autem ficut exhibita nobis pro parte di£iorum ^ticis & 2)?/-

cifSc petitto continehat difficile effet , cum quts ad deianatum ejusdem Ca-

pelle per ipfos Capitulum ele^us fuerit ad fedem i^pojioticam accedere

pro confirmatione hiijusmodi ele^ioms obtinenda , pro parte di6lorum Du-
cis & Dacifie nobis fuit humiliter fupplicatum ^ ut providere in premijjis

de henignitate Apojiolica dignaremur. Nos itaque hujusmodi fupplicatio-

nibus inclinati volmnus y & Apojiolica au^oritate tenore prejentium Jia-

tuimus & eadem ordinamus quod cum inantea hujusmodi eUBio 'Decani

dtde Capelle fuerit celebrata , Abbas CMonaflerii Middelburgenfis SPr^-

monjiratenfis ordinis diiie 'Diocejis pro tempore exiHens eleiiionem hujus-

modi pofftt & debeat auStoritate %yQpofiolica fecundum Canonicas xanSiio-

nes confirmare. Ita quodper hoc nullum aliud jus Jibi in ditia Capella

acquiretUT nee in aliquo premiffe exemptioni derogetur. NuUi ergo omni-

no hominum banc pagmam noflre "voluntatis Statuti ^ etiam ordinationis

infringere vel ei aufu temerano contratre ^Si quis autem hoc attemptare pre-

Jumpferit , indignationem omnipotentis 'Det & beatorum Tetrt ^ Tauli

Apoftolorum fe noverit incurfiirum. Datum Avinion vj. Nonas Marcii

Tontificatus nojlri anno quarto.

Voji quarum quidem litterarum Apofiolicarurn receptionem prefentato

nobis per venerabilem virum Magiflrum ]o]\zv[nQm deMare, Canonicum
Capelle beate Marie prediSie decreto eleilionis de venerabili ^ circum-

fpeCto viro ^Domino Conrado de Silice quondam diHe Capelle Trepofito

^d decanat urn predi£ie Capelle concordiier fa£le mformam publici inflru-

menti per Magiftrum Mauricium 'Danielis Cl^ricum di£ie 'Diocefis publi-

cum Lmperiali auBoritate Notarium redaCto ac vero & integro (igtllo Ca-
pelle memorate impendentiy ut prima facie apparuit y Jigillato •, fuimns per

ditlum Magiflrnm Johannem Canonicum di£ie Capelle ac ipfius ele&i &
Capituliy ut afferuit procuratorem cum inflantia debita requifiti y quate-

nus predi£fam ele&ionem Canonice & concordtter , ut premittitur , cek'

bratam , au&oritate /ipofiolica nobis in hac parte commiffa confirmare

ipfique elttlo munus confirmacionis hujusmodi dignaremur impartiri cum
fokrnpnitanbus debitis & confuetis. l^os vero volentes mandatis Kylpof-
tolicis nobis in hac parte direifis humiliter obedire vijis & examinatis per
nOs Uteris Apoflolicis prediUis necnon injlrumento decreti eleiiionis pre->

miffe diltgeiiter conftderatisque in talibus confiderandis. Et quia invent-
THUS prediSlam eleSiionem ad di^um Decanatum Canonice & ccncorditer

fuifje & efje celebratam , eandem au^oritate Apojiolica qua fuvgimur in

hac

\
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hac parte duximus cmfirmandam ac tpfam prout pie & jufte faiia ejiy te*

nore prefentium in Dei nomme conjirmamus , ipfique eleBo muvtis confir-

mativnis impertimur. ^ocirca vobis Dominis Capitulo fupradi6iis ac

omrubus &JinguUs Canonicis & perfonis ejusdem Capelk auiioritate A-
pojioitca in virtute fande obedientie dtftriSle precipiendo manda.mi(.s , qua-

tenus prefaio Domino Conrado ut 'Decano •veHto obediatis acfibi reveren-

tiam c^ obedientiam debitam tmpendatis > ipjumque in corporalem pofiejjio'

nem aiCli 'Decanatus ac jurium & pertinencium univerforitm ejusdem in-

dueatis cum folempnitatibus in talibus fieri debitis ac confuetis. In quo-

rum omnium & Jingulorum tefiim'mium prefentem nojiram confrmationem

per Bartholomeum jacobi de Zyrixe , Clericum ^Publicum Jmperiali

anfioiitate Notarium in formam publici injirumenti redtgi mandavimus
ac figilli noftri appenfione roborari. 'Datum & aBiim Middelburch in do-

mo nojtra Claujirait. Anno ^Domini millefimo trecentefimo feptuagejimo

quarto i indi£iioue dnodectma rnenfts Maii die decima o6fava hora t^rda-

tum vel qua/iy 'Pontificatus fan^iijjlmi in Chriflo Tatris & T)omim noftri

*Domini Gregorii divina providentta 7ape undecimi anno quarto. Vre-

fentibus ibidem honor: & difcretis viris'Dominis Henrico de Scaldia Ca"
noTiico regularI dicii Mv7iafierii, Petro BoUaerd in Cloetinghen, Jacobo
Baldew'ini in Bigghenkerke , Symone Henrici de Zyrixe in Vlake ,

Wilhelmo Johannis in Veteri Vliljinghe , Jacobo de Dunclan in fVeft-

monfter Mtddelb. & Mathia Petri in Campen parcium Noertb. Ecclefiu-

rum 'Parochialium Curatis , teftibus fde-dignts adpremijfa vocatis /pecia*

liter & rogatis.

Et ego Bartholomeus Jacobi de Zyrixe Clericus TrajeEtenfis Diocejis

'Publtcus Imperiali aucioritate Notarius prediciarum litterarum Apoftoli'

Iarum ac decreti eleEiionis fupraditfe prefentacioni & receptioni ac omni'

bus aliis & jingulis Jtiprafcriptis. Tium fie per venerabilem ac religiofutn

'Tatrem & Dominum Dominum Ahbatem prediEium ac venerabilem -vi-

TumiMagillrum johannem dcMare Canonicum Capelle beate M^rie Ha-
geiifem niemoraiutn Jierent & agcrentur una cum prenominatis teftibus pre-

jins tnttrfaiy eaque vidiy audivi & i'-i banc publicum formam redegiy O"
pre/ens publicum tnflrumentum inde confeHtini de mandato di&i Uomini
Abbatts propria manu mea fcripfi& ftgno meo folito & cmfueto ftgnavi ,

una cum appenftone figilh domini Abbatis predict , requijitus in teftimo-

nium premifiorum.

T
Wilhelmus Lindanus, tot Deken by V Kapittel aangenomen.

In nomine Domini Amen.

PEr hoc prefens publicum inftrumentum cunBis pateat evidenter & (it

notum , quod anno a nativitate Domini millefimo quingentefimo quin-

quageftmo nono indt^ione fecunda die vera Mortis feptima men/is Martii

Ggggg 3 Ton-
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Tontificatus SanSiiJ/imi in Chriflo Tatris & Bomini noftri Tiomhii Pau-

]i quarti Romani 'Fontijias maxiini anno coronatiowsjue quarto , impe-

rante tlluptffimo Trinctpe & T)omino nojiro Bomtno Ferdinando Rorna-

nortm Imperatore Atigufto anno ele£iioms fue tertio coram ^enerabilibus

viris & Domtnis Vtce-'Decano & Camnicis Capittularibus Collegiate

ecclefie beate Marie Tallatii Hagenfis ac in met Notarii Tublici tepum-

qite mfrafcriptorum ad hoc vocatorum Jpecialtter ac rogatorum prefentia

m Dome Capellari di^e Collegiate Ecclefie , Capituloque ad hoc fpecia-

liter inditlo^ perfonaliter conjlitutus & comparens Veneraiilis & exmim
'Domintis Wilhelmus Lindanus^rr^ Theologie do£lor,Tresbjter Trajec-

tenfis T>iocefis , habens & in Juis nianibus tenens certa^s provifionem , col-

lationem [en prcfentationem , patentes literas (igillo Serenijfme Regie Ma-
jiflatPS illinsqne appcnfione mnnitas & roboratas de data anni millefimi

quingeyitefimi quin^u^^gejimi otlavi diei decime none menfis Januarii de&
fuptr 'Vccanatu , Canonicatu & Trebende prefate & Collegiate Ecclejie

'Fallatii Uagenjis , unde & isdem Uteris Regiu Jpecialis extitit fatla

rnentio , earundem vigore predi£to Vice-decamim& Canonicos Capitulares

Capttulum rcprefentantes & Capitulartter congregatos injlunter requifivit

tpfum m realem , corporalem & aClualem poficjjhntm vel quaji prediHo-

rum Decanatus Canonicatus & Trebende 'vacantium per obitum 'Domini

Magiftri Henrici van der Nadt a illorum ultimi dum viveret pojfefioris

inftituere vellent , inftanttjjime poftulavit , unde prelibati -venerabiies ^
Jbommi Vice-decanus & Canonici Capitulares Capittilum reprefentantes

receptis per eos cum ea qua decuit reverentia pridiiiis Regie CMajeftatis

litteris illisque diligenter in/peclis mox ut veri obedientes filii eundem ve»

nerabilem Dominum Wilhelmum Lindanum Sacre Theologie Dodorent

in eorum Decanum tanquam in Ecclefafiica dignitate conflitutum ficque

etiam in Canonicum prebendatum recipientes in adnalem > corporalem ^
realem pojjeffioriem prediflorum hecanatm , Cartonicatus & prebende per

pacts ofculum fupremi ftalii m Choro & loci tn Capitulo ajjignatt07iem cum
omni bonore & reverentia admiferimt & induxerunt , adhtbttis folempni-

tatibus debitis in talibiis adhiberifolitis & confuetis , recepto mchilomi-

ntis primitus corporali juramento per eundem T)omtnum Magiftrum Wil-
helmum Lindanum ad Hantla 'Dei Euangelia effeliualiter prefiito de

Statutis diBi Capttuli inviolabiliter obfervandis. 'De & Jtiper quibus

omnibus <^ fingulis premtjjis prefatus l^enerabilis 'Dominus Wilhelmus
Lindanus 'Decanusfibi a me Notario Tublico infiafcripto binum velplw
ra publicum feu pubHea fieri petitt conjici atque tradi injirumentnm ^
inftrumenta in melioriforma. Adafuerunt hec in Haga-Comitum in do'

mo Capitulari predifle Collegiate Ecclefie ac in Choro ejusdem rejpe^ive

fub annOi indidione, menfe^ die yTontificatu pariter ^ imperto preferip-

tis ; Trefentibus ibidem honefiis & difcretis viris "Domino Theodorico
Backfteen,'D<?w;»tf Georgio filio Jodoci Pauli Tresbyteris diHe Colle-

giate Ecclefie & tefiibus fide dignis ad premiffd vocatts pariter atque ro-

gatis.

Concordat prefens copia cum originali feu prothocoUoy
quod atteftor ^ ut infra.

DE CAPPELLA Notarius.

MA-
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V-

Mr. Cornells Schoutcn by zyne K. Majeftc'n tot Kamuuiik In dc Hoj-
kapel aangejlclt zjnde., werd by mtjpmak van den Grouten Raad

fuan Mechele daar toe onivettig verklaart.

MA X IM I L IA AN by der gratie Gods Roomfch Coninck altyrs

vermeerder 's Rycxjvan Hongrie, van Dalmacie van Croacie,
&c. ende K A REL , by der felver GracieEcrtshertogen van Oiften-

ryck , Prince van Spaengnen , van beeden Cecillien , van JerulHlem ,

&c. Hertogen van Jiourgoingnen , van Lotheringe , van Brabant, van
Steire, van Kerinte, van Grain, van Limborch , van Lutzenborch ,

ende van Ghelder; Graven van Vlaenderen , van Tirol, van Artois,

van Bourgoingnen , Paelsgraven ende vanHenegouwen, Lanrgraven
van Ellaten, Marcgraven van Burgauw ende des Heilichsrjcx , van
HoUant , van Zeelant, van Phirt, vanKiborch, van Namen ende van
Zutphen , Graven , Heeren van Vrieslant, upter Windismarck, \an
Portenauw, van Saiins ende van Mechelen. Allen den ghenen <die

defe leiteren fuUen zien faluyt. Alzoo in der maent van Oftober lell-

ledtn in dezen jegenw oerdigen jaere XVc. ende zeven meefter Come-
Us Scouten by zekere zyne fuplicatie ons verthoent ende te kennen
gegeven hadde , hoe dat hy Suppliant aldaer te voren , te weren in

der maent van Aougfte oick leilleden van ons verfien hadde geweeft
van een der Prebende ende Canonicfcepe ftaende tonfer collacie ende
gifte van den Cappelle ende Collegiael der kerke van onfen Vrouwe
in onl'en flote van den Haghe in Hollant gelegen , ende dat by refig-

nacie daer van in den handen van onfe harde lieve Dochter van

ons Coeninck Vrouwe ende Moeye van ons Kaerle, Vrouwe Mar-
griete van OillenryKe ende van Bourgoingnen , Hertoginne Douagiere

van Savoyen, gedaen, by onien lieven beminden Mulicien ende Or-
ganifte der Capellen van ons Kaerle Meefter Henric Bredemers , alft

blyken mochce by onfen brieven van Collacien den felven Isuppliant

daer up verleent, welke brieven van Collacien defelve Suppliant corts

daer na geprefenteert hadde den Deken ende Capittele der voorfz.

Collegiael der kerke? verfouckende achtervolgende den inhouden van

dien ontfangen ende geftelt te zyne in de pofleflie derfelver Preben-

de in der manieren alfoo't gewoenlic is, daer toe 'c felve Capittel niet

en hadde willen verftaen, onder texel dat de voirn. Suppliant natuerlic

zoon was J ende zyn vader Priefter ende Canoninck in der voirfz.

Cappelle ende Collegiael der kerke , ende naderhant dit gecomen
zynde tonfer kennefle gefien hebbende by gefcrifte dexcufen hier up
gedaen by 't voirfz Capittel end€ oic zekere Apoftolicke brieven van

Icgitimacie ende difpenfacie verleent den voirn. Suppliant up 't ge-

breck van zynder nativiteyt ende geboerte , willende overmits dien

onfe brieven van Collacie voirfz van weerden blivene, foe hadden

wy den felven Suppliant hier up verleent iterative brieven, by den
welc-
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welckcn iniioudendc in effefte 't gunt des voirfz. cs, wy 't voirfe. Ca-

pittel bevolen hadden , dat indien hen blekc van onfenvoidz. brieven

van Collacien cnde oic van den voirlz. Apoltolicke diipenlie , 't fclve

Capittel ontfinghe ende iklde den voirn. Suppliant in de poflefTie van

den voirfz. Frebende , vruchten , regten ende emolumenten daer toe-

llaende, macr ecrdefelve iterative brieven geliciit ende geloft waren

vuyt onfer audientie ende zegel, zoe hadde een genoemt meeiler^aw

van Noortich Canonick der voirfz. Capelle hem vuyter name van 'c

voirn. Capittel der felver Capelle , alzoe hy zeyde daer toe laft heb-

bende, geoppofeert tegens den delivrantie van den voirfz. onfen ite-

rativen brieven. 't Welke den voirn. Suppliant quam en keerde tot

grootenverdrietc,fchade ende achterdeele , verfouckende by zynder

voirfz. fuplicacie daer up te hebben onfe behoirlycke remedie van Juf-

ticie. Achtervolgende welken zynen verfoucke wy hadden hem
doen verfien by appoinftemente geappollilleert up de marge van zyn-

der voirlz. fuplicatie , vuyt crachte van welcken appointtemente de

voirn. meeiter Jan van Noortich by zekeren onfen Officier verdacht-

vaert hadde gcweell te compareren in onfen grouten Raedt in defer

onfer ikdt van Mechelen , geordineert , zekeren daghe hem betekent

ende befcheyden , om te zeggen ende verclaren de redenen van zyn-

der oppofitie gedaen tegens der delivrantie van den voirfz. iterativen

brieven, procederen ende daer op te zien ordineren alfoo'tvan rechs-

wegen behoeren foude. Ende ten daghe daer up dienende , compa-

rerende de voirn. partien ter eenre ende ter andere zyden in onfen

voirfz. grooten Rade by heurlieden Procureurs , van wegen des

voirfz. Suppliants verhalende tinhouden van zynder voirfz. fjplicacie,

was geconcludeert ten fyne dat hem zyne voirlz. iterative brieven gc-

delivreert fouden zyn, niet tegenllaende d'oppolicie des voirfz. Meef-

ter Jan van Noortich , makende voerts heyfch van coften , fchaden

ende intereften. Wacr up van wegen deszelfs van Noortich gedaechdc

zeggende de voirfz. oppoficie gedaen te hebben in den name des

voirfz. Capittels , hadde verfocht geweeit delay ende vujnftel van

xiiij. dagen te hebben om te adverteren hier van *t voirfz. Capittel ,

ende by 't felve Capittel ais dan te komen zeggen ende verclaren de

redenen vander voirlz. oppoficie, welke delay ende vuytftel van xiiij.

da^en by den voirn van onfen grooten Rade vcrleent hadde ge-

weeit den voirfz. van Noortich gedacchde ten fyne als boven, ordon-

nerende niet min by den felven van onfen grooten Rade , dat de

voirfz. iterative brieven gelevert fouden worden den voirn. Suppliant.

Ende 'c voirfz. vuytftel van xn i j. dagen omme gecomen zynde com-
parerende als boven de voirn. partyen in onfen voirfz. grooten Rade,

van wegen des voirfz. Suppliants verhalende wederomme 't gunt des

voirfz. es, was geconcludeert overmits den redenen aldaer verclaer:

ten fyne dat 't voirn. Capittel gefeyt ende verclaert worde hem ton-

rechte ende quader fake geoppofeert te hebben ter delivrantie van den
voorfz. iterative brieven, ende dat doende , dat die van 't fclve Ca-
pittel gecondemneert ende bedwongen worden t'ontfangen den voirfz.

Suppliant voir hoiren medebroeder ende Canoninck van der voirfz.

Capelle ende Collegiael der kerke , ende hem te ftellen in der polTef-

fie van der voirfz. Jitigieufer Prebende , hem bewyfende ftallum in

choro
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choro ende plaetfe in 't Capittel , ende voerts te laten gebniiken ende
ontfangen de vruchten, baten, prouffyten ende emolumenten ftaende

totter voirfz. Prebende al in der manieren ende gelyk die andere Ca-
noniken aldaer doen , Ende achtervolgcnde dien den felven Suppliant

up te ieggen ende reilitueeren alle de vrucliten , prouffyten ende
emolumenten derlelver Prebende , die zy zichtent den daghe van der
prefentatie zynder voirfz. Coliacie zoude hebben , mogen en behoirde
t'ontfanghen ofte anderlins gelyk 't gewoenlyk was te doene alien Ca-
nonicken aldaer, makende voerts heyfch van coflen , ende was d'in-

tencie des voirn. Suppliants wel gefondeert, gemerft onfe brieven van
Collacien voirfz. ende iterative brieven daer up metter difpenfie van
onfen Heyligen Vader den Paus up 't gebreck van zynder geboerte
ende dat Jiy refidecren mochte als Canonick met zynen Vader fiib eo-

dem teflo; Waer tegens van wegen des Dekens ende Capittels Oppo-
fancen voirfz geantwoort ende gefuftineert hadde geweell ter contra-
rien, zeggende 't voirfz. Capittel gefondeert wefende by onfen voir-

faten Graven van Hollant , ende dat '/ fe/ve Inch endcjlont onder V
Bhdom -van Fiiti'echt, hem regulereiide ende dragende gelyk de Cano-
7iicken van den V. kerken fUtrecht voirfz., daer men gheen Priefers
kinderen tot Canonicken en ontfinck-, zunderlinge wanneer boirlieden 'on-

der aldaer refiderende ivas. Ja al nvaert oic dat men daer toe difpen-

facie hadde, t welcke wel te noteren ftont, want hadde de Suppliant
dit te kennen gegcven met oic dat 't voirfz. Capittel van onfer fonda-
cie was , by en foude nimmermeer daer van difpenfacie gecregen
hebben, maer om dat te verborgen ende coloreren foe hadde hy de-
felve fyne difpenfacie , zulcke als liyfe hier boven baptifeert, vercregen
in 't particulier alleenlic up ter Collegiael der kcrke in onfer ftede van
's HertogenbofTche ende voerts in 't generael fonder eenige meer te

noemen in 't particulier up alle andere Collegiale kerken , dat niet ge-

nouch was noch en behoirde te wefen in dezen. Concludercnde
daeromme ende meer andere redenen ende middelen de voirfz, Op-
pofanten henl. wel geoppofeert te hebben tegens de voirfz. brieven

van Collacien ende iterative brieven daer up, ende dat zy niet gehou-

den en waren t'onfanghen noch ftellen den voirn. Suppliant in de pof-

feffie van der voirn. Probendc litigieufe ende hem daer van noch van
den vruchten ende proutiyten daer toe rtaende te laten gebruicken

,

makende oic heyfch van coften ; Daer tegens van wegens des voirri.

Suppliants gerepliceert hadde geweeft , ende van wegen der voirn.

Oppofanten gcdupliceert ter contrarien, perfifterende te beyden zy-

den in heuren voirfz. fynen ende conclufien ; Welcke partyen alfoe

gehoirt in onfen voirfz. Grooten Raedt , hadden geappoindeert ge-

weeft te fchryven ende hoire fchriftueren te juftificeeren mit fulken

letteren , tittelen ende munimenten als henlieden goetdunkcn foude ,

daer van fy hinc inde vifie oft copic hebben fouden om die te mc-
derleggen al by eenen volume in der gewoenlicker manieren ende dat

gedaen al 't felve overteleggcn te Hove binnen zekeren corten dage
daer toe geordineert om voerts dat al gezien recht gedaen te worden
oft anderen zulck appoinftcment alft behoeren foude , waer toe de
voirn. partien ten eenre ende ter andere zyden voldaen ende vulco-

men hadden , verfouckende zichtent ernftelicken recht heni. daer up
Hhhhh gedaen
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gedaen te zyne. Tot dien einde te meer ftonden comparerende in

den voirfz. grooten Raedt. Docn tc wcten , dat gefien ende gevifi-

teert in den felven onfen grooten Raedt 't proces van den voirn. par-

tien ende al Jiet gunt des by dien bijken mach ende geconlidereert

ende overgewegen 't gunt des beiioirt geconfidereert ende overgewe-

gen te zjne , wy met grooter rjplieit ende deliberacie van Rade by
defer onfer Sententie definitive ende voer recht zeggen ende vercla-

ren wel gcoppofeert te zyne by dien van den voirlz. Capittel in den
Hage OppofantenjVerclarende voerts dezelve Oppofanten niet gehou-
den zynde den voirfz Meefler Cornelis Scoutcn Suppliant vuyt crach-

te van den voirfz. zynen brieven van Collacien en provifien ende dien

acJitervoIgende t'ontfangen ende ftellen in de pofTelrie van den voirfz.

Prebende litigieufe noch liem van den vruchten der zelve te laten ge-

bruicken , ende dezen nietmin wy iiebben gecompenfeert ende com-
pcnferen alle coften gedaen by den voirfz. partien ende om redenen

wille. Des t'oirconden hebben wy den fegel daer van wy gebruicken

by provifien an defen doen Jiangen. Gegeven in onfcr ftede van

Mecchelen den lefien dach van Meerte in 't jaer ons Heeren duyfent

vyfhondert ende zeven voer PaelTchen ende dcr Ryken van ons Co-
ninck te weten van den Roomfciien 't XXIIJ. ende van Hongrien j

&c.'tXVIIJ.

By den Coninck ende mynen Heere d'Eertshertoghc.

Ter relatie van den Rade.

Verdrag tuffchen het Kapittel ten Hove en den Tafioor van den Hage
over het Kerkgebied.

In nomine Domini Amen.

T^nore prefentis piihlici infirmnenti cunEiis pateat & fit notum^ quod
anno a naiivitate tjusdem Domini miUefimo quingentefimo ociavo ,

indiEiione undecimat die vero Jovis rnenfis Martit vicejima tenia Tonti-
ficatus SanCiiJJimiinChrtJio patris & Domira nojiri 'Dommi julii divina
providenlia Pape fceundi anno qumto in rnei Notarii Ttibiici ac ttffititn

iufrafcriptorum , aa hoc fpeciahter vocatorum & rogatorum prefentia per-
Jdnaliter conjtitutis Reverendo tn Chrijio patrc & "Domino 'Domino Petro
dc Capelia Abbate iMonajierii beate Mane opidi Middelburgenfis ordinis

'Premonfiratenfis TrajeBenfis Diocc/is ac Religiofo viro Domino Nicolao
^^\d^w\mprtsbytero tliP.t Monafterii beate Mane Middelburgenfis Profefio^
Curato & Tafiore Ecckfie Sav^ii Jacobi Hagenfis de licentia & canfenfu
prefati Domini reverendipatris Abbatis feu 'Prelati & tarn eorum propriis
quam pretacle ecclefit "Parrochialis nomintbus ex una , necnon providis &
honeftts viris 'Dorninn & (jyiagifins Arnoldo de Dorp Canonico ac Pe-

tro
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tro de Gouda Vice-Curato presbyterisy ut & tamquam egregit & hojio-

rabtlmm virorum Dominorum Decani & Capituli fretaBe ecclefie five

Capflle collegiate cajiri Hagenjis Trocuratoribus legitime confiitutus pront

ip/i de hujinmodi eorum procuratioms mandato michi Notario Tublicofub-

fcrtpto fidcm faerimt & edocerunt

ptiblici fubfcripti tenons manu yfigtw& ftibfcriptione folitis& confuetispro-

vidi 6" dijcreti viri Anthonii Johannts alias Cock Clerici traje^enfis dio'

cefis facra Imperiali auBoritate Notarii Tublici ac •verierabilitim 'Dornino-

rum T)ecani ac Capituli Capelle Curie Hagenfis Scribe -, tit prima facieappa-

rebat , & inibi legebatur, fignati & fubfcripti eisque nominibus ex alia

parttbus
, prefate partes norninibm qnibus fupra interve7ilu fpe^abilis ,

exnnii & egregii viri Domini ac CHagiJiri noflri Magijlri Adriani Flo-

rentli de Trajecio facre pagine Trofe/^ons ac folempnis Ecclefie collegia-

te JarMi 'Petri Lovanienfis Leodienfis diocefis 'Decani benemeriti confide-

Tuntes gravitatem & dedufiionem litturn laboriofam expenfarumque difpeU"

diofam incommoditatem-) ut etiam amor & concordia inter ipfasprincipals

partes & earurn hmcmde adherentes e^ fucceffores ftrvari fofient & maio-
res K_/Ic lites & controverfie pridem inter earundem predecejfo-

res & de prefenti inter easdem partes extfientes fopiri extingui S' termtna-
ri ac graviores in futurum forfan oriunde ^ evitari poffent , de

& fiiper omnibus & fingulis litibus, jurgtiSy differentiis y procejfiljus ae
queffionutn materiis per & inter tpfarum partium hinc inde predeceffo-

res pridem & tnantea & pronunc inter easdem partes ufque in diem date

prefentmm inclufive occafione nofiroram 'Parrochialium fuppofitorum alien-

jus pretailarum diiarum EccUfiarum quomodolibet motis yexortrs ^exercitis

five pendentibus cum omnibus & fmgulis fuis dependentiis incidentibus ir
cormexis ad medium pacts fefe traBabiles reddentium convenerunt , tranf-

egerunt , paBi fimt & concordiam mienmt & fecerunt prout & quemad-
modum in quadam papiri cedula ab una ejus parte dumtaxat deferipta eti-

am fubfcripti tenoris ad hoc per prefatum egregium & eximium viruvi

'Dominum ac Magifirumi^drianum facrepagine Trofefiorem ac T^ecanum
ibidem exhtbita m medium & produCla ac confenfu ambarum pariium in

earumdem ac teltium fubfcriptorum diligenttr aufcultantium prefentia pa-
lam ypublice ,diftin6lcque articulatim & intelligibili voce de verba ad ver-

bum leBa & publicata. Kyitque pofi hujusmodi lel^ionem & publicatio-

nem michi Notario Publico prefenti infirumento de verbo ad verbum mfe-

renda & copianda per dittum Dominum ac UHagiflrum noflrum nomine

^ confenfu ipfarum partium tradita & exhtbita ptenius continetur ^
dis partis & earurn quelibet nominibus

quibus fupra promittens michi Notario Publico legitime ftipulante & re-

cipiente vice loco & nomine omnium & fingulorum , quorum intereft , in-

tererat , feu interefSe poterit quomodolibet in futurum per fidemfuam hu-

jusmodi corporalem propter hoc loco juramenti folempniter preftitam^ Om-
nia & fingula in pre papiri cedula fubfcripti tenoris contenta ,

narrata & defcriptafirma grata ^ rata tenere eaque efficaciter adimplere

^ nunquam eisdern contravenire quovis quefito ingenio vel colore , fub
ypotheca & obligatione omnium o- fingulorum bonorum fuorum prefentium

i/'futurorum renunciando , ob hoc diHe partis exceptionibus doli mali *

visy metus, fraudisy circumventionis rei aliter gefie quam fcripte., &
jpeaaliterjuri dicenti generalem non valere rennnciacionem n'lfi precefierit

Hhhhh 2 fpe-
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fpecialis. Omnibufque aliis & fingidis exceptionibus tarn generalibusqmm
fpecUlibus qtiibus effe^us premifiorum in aliqtio impediri poterit quomodo

libet vetdifferri. 'De & fuper qiiibus omnibus & fingulis premijjis eedem

prenomiuAte partes hinc inde petierunt injianter & requijierunt eis a me
Notario Ttlblico injrafcripto fieri & in publicumformam redigi unum vel

plura publicum feu publica inftrumentum five infirumenta. t^Lia fuerunt

hec infrafiepta di^i Monafierii beate Mane opidi Middelburgenfis ibidem

in loco refetiorii Juperioris prenominati Reverendi 'Fatris 'Domini Abba-

tisy fub annOi indiBioney menfe^ die & pontificatuquibus fupray prefien-

ttbus & afiantibus ibidem venerabilibus & egregiis vtris 'Dominis & Ma-
gifirts Johanne de IVemelingen utriufque Juris do£lore bene jurato ac Ali-

chaele Brant Tarrochtalis& collegiate Ecclefie Saniii Martini de IVefier-

zouburch T "cano ac dificreto Cornelio Tetri laico di£ie Traje£1enfis dioce-

(is, teftibm ad premijja vocatis fpecialiter & rogatis.

Tenores vera pretaliorum inftrumenti procurationis five procuratorii con-

ftitutionis ac papiri fedulafuperms exhibttorum y unde&de quibusfuprafit

atque habetur mencioy fequuntur per ordinem in hunc modum.
IN NOMINE T>OMlNl k^MEN. Anno a nativitate ejus-

dem Domini millefimo quingenttfimo o£iavo indiBione undecima menfis

Martii die decima o6fava hora terciarum vel quafiy pontificatus fanBiffi-

mi in Chrifio patris ac 'Domini nofiri 'Domini Julii divina providentia

Tape fecundi anno fuo quinto in met Notarti 'Fublici tefiitimque infra

fcriptorum ad hoc fpecialiter vocatorum & rogatorum prefentia perfonaii-

ter confiituti egregii & circumJpeEii viri Magijlri ^ 'Domini Jacobus
Ruyfch, 'Decretorum Dodor i Decanusy Johannes de Capella, Philip-

pus de Buflcho » Johannes de Noortich , Petrus de Fonte , Petrus

Barbay & Petrus Fiiius Symonis, Canonici Ecclefiefive Capelle colle-

giate beate Marie Virginis Curie Hagenfls exempte Collegialtter & Capi'
tulariter congregati Capitulo ad hoc indu6io citra tarnen quorumcunque
procuratorum noftrorum per eos quomodo libet conftitutorum revocationem
omnibm melioribus modoy via ^ jure y caufa &forma, quibus melius ^
efficacius potuerunt & debuerunt , fecerunt , conjtifuerunt y curarunt ac
folempniter ordinarunt fuos veros , certos , legitimos & indubitatos procu-

ratores y a&ores , fatiores & negotiorum fuorum infrafcriptorum ge[lores
AC nuncios fpeciales & generates . Ita tamenqnodfpecialitas generalitati

non deroget nee e contra y videlicet honorabiles ac difcretos viros Daminos

& Magifiros Dominum Arnoldum de Dorp Canonicum & Magiftruni

Petrum de Gouda Fice-curatum di5ie Ecclefiefive Capelle abfmtes tam-
quam prefentes & eorum quemlibet infolidum. Ita tamen quod non fit

melior conditio primitus occupantis neque deterior fubfequentis y fed quod
unus eorum inceperit y alter eorum id profequi mediate valeat f^finire acad
effe£tum perducere fpecialiter & exprejje , videlicet ad concordandum ,

componendum * pacifcendum & tranfigendum nomine diHorum conflituen'

tium & pro ipfis cum Reverendo in Chrifio pat re & Domino Domino Jo-
hanne de Capella Abbate Monafierii Middelburgenfis & Tafiore Ecclefie

Sandi Jacobi Hagenfis & quibuscunque aliis perfonisy de &fupra omni-
bus & fingulis differentiis y juribus , rebus y a6lionibus & querelis que &
ipfe partes habent ratione fubjedorum di^ie Capelle fervit. . . . Trinefpis
nofiri & Curie Hagenfis & generaliter omnia & fingula faciendum ,

dtcendum, gerendum & exercendum que in premifps 6" circa ea neceffaria

fuc'
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fuerint & quomodolibet oportuna promittens infuper idem conftttuens

fe gratiim ratum , firmum perpetuo habiturum quicquid per diiios fuos

procuratores feu procuratorem conjiitutum feu conftitutos ab eis aflum , dic-

tum y gejfum, fa£ium velprocuratum fuerit in premijjisfeu quolibet pre-

mifforum relevans , Nichilominus & relevare volens procuratorem hu^

jusmodi ab omni onere fatisdandi cum omnibus & Jingulis claufulis ne-

cejfariis & oportunis
, fub obligatione omnium nojirorum bonorum mobi-

Itum & jmmobilium y prefentium & futurorum acfub omni Juris &fa£ii
renunciatione panter & cautela. Super qiiibus omnibus (^Jingulis prefa-

ti 'Domini conjlitttentes petierunt a me Notario infrafcripto fibtfieri atque

confici unum vel plura publicum feu publica inftrumentum vel tnjtrumenta

in meltoriforma, lyitta fiienmt hec in Haga Comitis in domo Capitula-

ri di^e ecdefie feu CapeHe Hagenfis fub anno y indiBioncy die, menfe %

hora & loco , quibus fupra^ Trefentibus ibidem honejits ^ difcretisviris

'Domino BriiUo J vicar10 pre/ate Capelie y mcnon JohannejKfi? Marini

»

alias Cock, teftibm fidedtgnis ad premtjja vocatis pariter & rogatis.

Et ego Anthonius7f//«j Johannis alias Cock Clericus TrajeSienfis dio-

cefis facra Imperidi au£loritate Notarius ac Venerabilium Dominorum
Decani & Capituli beate Marie virginis Curie Hagenfis Scriba ( quia hu-
jusmodt conftitutionem potefiatisdationem, omnibusque aliis & fmgulis
dam fic ut prefnittttur , fierent c^ agerentnr una cum prenominatis teftibus

prefens interfui, eaquefic fieri vidt &audiviy ide
o
que hoc prefens publi-

cum inplrurnentum manu mea conferiptum exinde confeci^ fubfcrip/t & pu~
blicavi ac in banc publicam formam redegiy figmque & nomine meis fo-
litis & confuetis fignavi in fdem & tefiimonium omnium & fingulorum

premiforum regatus & requtfitus.

Tenor vero papiri cedule eft talis.

In primis illufirifilmus Archidux xyiufirie , Comes Hollandie Zelandie

etc : et ejus Conthoralis et eorumfamiliares qui cenfentur comenfales ac

alii fi-rvitores qualificatiy ut infra tangitur y eruntfub cura Domini De^
cani Capelle caftri Hagenfis.

Item Canoniciy Vicariiy Capellaniy Cantores et Chorales y Virgarius i

Organifta et Notarius y ac Cufios diEle Capelle cum eorum fervttoribus co-

habitantibus in eorum expenfis y erunt fub cura decani di£ie Capelle.

Item quia radicx difientionum eft fuper interpretatione Trivilegii , qui
videlicet venire debeant appellatione familiarium di£ti Comitis ut ratione

familiaritatis ,
quamvis Commenfules Comitis non fint , pojfint et debeant

fubeffe cure di£li Domini Decani ; igitur adfopiendum omnem materiam
quejlionum concurrentis partis ^ quod appellatione familiarium exceptis feu
prefer eos qui fenfentur de familia et domo Trincipts folum comprehendi
debeant perfone inferius fpecificande.

Item Dominus locumtenens Comitis Hollandie y omnes Confiliarii Trin-
cipts ftipendiati & nonfiipendiatiy Advocatus Trincipis, Trocurator Fif-

cal^ y Secretarii Ordinarily Gnffarius cum fuo prima Cleric y Redditua-
rius tJMagifter Camere Regiflrorum cumfuo Clerico ordmario , Magtftri
& i^uditor Camere Computorum cum eorum Clerico ordinario , ^ cunt

iftis omnium ifiorum uxores & proles eorundem & fervitores feu fervitri-

Hhhhh 3 cfs
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ces commenfales erimt Jub cura difii Dommi Decani i falvo (i contingat
dt[ias proles fen fervitores out fervitrices propter egrittidmern vel conjimi-
tern caiifam habitare in domo altctijus fabditi feu 'Parrochiani cure Han^i
JACobi Hagenfis extra domum parenturn feu 'Domtnorumy pro illo tempore
erunt fub cura 'Domini Tajioris Ecclefie parrochialis fan6lt JacobiHagtn-
fis.

Item omnes habitantes infra cepta Curie five Cafiri Hagenfis etiam
eruntflib cura Domini Decani preatU Capelie Hagenfis.

Item matrimonium in Hagacelebrandum folempnizabitur in Ecc'efia cut

fponfa erit fubje^ia & tllitis Ecclefie Curatus in foltdum percipict emolii-

menta fokmpmfationis ac oblacionis que in fimtlibus fieri confueverunt.

Item Decanus dicie Capelle habebit jus fontis & fpuhure quo adper-
fonas pretaElas in diEia Ecclefta fandt Jacvbi Hagenfis , falvo quod tpfe

vel ejus vieem gerens ejus nomine graciofepetet clavesfontis a Curat dttle

Ecclefie fanEii Jacobi Hagenfis^ quaetens opus fuerit , donee & quoufque
difla Capella propriumfontem feu cimiterium habuerit.

Item emolumenta & proventus que occafione baptismi vel purgationis

poji partum dtiJarum Terfonartim fuperius expreffarum obventcnt y propter

bonum pacts tnedtatim fpedabunt Decanofeu Capitulo Hagenfi, & pro re-

liq'ia medietate Curato & Taftori Ecclefie SanSli Jacobi Hagenfis predic~

te , quamdiu dt5la Capella proprium fontem non habuerit & ent diClis

mulieribus purgandts optio in utra illarum Ecclefiarum purgare volutrint ,

videlicet m Capella vel Ecclefia parrochiali San^i Jacobt Hagenfis quam
din diEia Capella fontem non habuerit.

Item omnes vidue prefcriptarum perfonarttm etiamfi decefJerint in anno

Ih^us 6- in viduitate , erunt fub cura Domini Tafloris Ecclefie San^i
Jacobi Hagenfis.

Item Domini Decanus & Capitulumfohent Curatofeu Taflori Eccle-

fie Santli Jacobi Hagenfis annue pcrpetuis futuris temporibm pmfionem

confuetam fex folidorum monete Flandrie in recompenfam ejus prejudtcii

quod cura Ecclefie Saniii Jacobi patitur in exemptione di6iarum perfona-

rum in terminis confuetis, videlicet fingulis annis feu infra Jefu Chrisii

Nativitatis Fefli oSlavas perfolvendam.

Item omnes alie perfone , de quibus fupra non eft faEia mentio , erunt

prout de jure communi ef^e debent y fub cura Domini'Taftoris Ecclefiefanc-

ti Jacobi Hagenfis.

Item Tafiorfive Curatus Hagenfis habebit de cetera omnia anniverfa-

ria prima quarumcunque perfonarum in fua Ecclefia vel cimiterio fepulta-

rum^ Salvo quod per hoc Dominis de Capella non prejudicetur infeptena-

rio vel tricenario.

Item ad providendum ne occafione proceffionum , quas Domini de Ca-

pella faciunt extra cepta Cafiri, aliqua difcentio oriatur^ poterunt Domi-

ni de CapittulOi prout confueverint y facerefingulis annis froceffionem cum.
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Jp'inea corona & in diebus rogncionum , fed mdlas alias extra cepta cajiri

mfi de fpeciali iicentiafeu ajjenfu Curati Hagenfis-, falvo cum ex rationa-

btli canfa T)omini de Capittnlo Capelie valuerint proceffionem aliquam

genenilem facere , tcnebitur Curatus Hdgenf's poflquam ei inthitnaverint

comparere cum venerabili facramento in di£ia Capella penes Dominos &
cum eis proceffionem facere i ac 'Dominis ultra alios in flallos Chori par-

rochie SanBi Jacobi HagenfiSy & in proceffione eminentiorem locum fupra
quoscunque alios dare.

Item tenebuntur e^ erunt obligate di£ie partes banc concordiam interte-

ntre perpetuis futuris temporibus ac tenebuntur Domini de Capitulo Ha-
genfi fuis impenfis banc concordiam confirmari facere per fantiam fedem
Apf'ftolicam , quod fifecerint intra annifpatium , dabit eis in fubveniio-

mm irnpenforum Curatus SanBi Jacobi Hagenfis duos libras grofsorum
Flandrie & fi infra annum a data hujus Concordte di£iam confirtnationem

von impstraverint , dabuntfingulis annis pofl primum diiio Curat Eccle-

fie San^i Jacobi unarn libram groffhrum Flandrie, donee & quousque lit-

teras di5fe confirmationis expedierint , cum effe6iu ^ fimul expediri fa'
cient duplum bulk ejusdem , ut queIibet partmm diflindiam bullam habere

pnfftt ; falvo quod TDominus Curatus Hagenfis refundet T)ominis de Capi-
tulo vel ante expedittonem tradet earn quotam pecunie que addi debet pro

duplo litterarum feu bulk habende.

Et quia ego Tetrus &c.

X
Verdrag met den Dehen en Kapittel te Hove , over de hegevinge van %e-

hereii dienfi by Mr. Vincent Corn, van Mierop gejojidecrt op''t

altciar van de zeven fFeencn in de voorfz Kapel.

"fT7"Y Deecken en Capituker Hecren CanunnLcken van der coUe-

Vv gate Domcftycke Capelle exempt van onfer liever Vrouwen
op ten palays van de Keyferlyke Alajelteit in 'sGravenhaige, Oercon-
den en bekennen dat Mr. Vincent Corneliszoen Treforier Generael in

zynen leven van den Keyferlyken Majellcit voerf^ in deze Capelle

voern. ghefondeert ofte geaugmenteert heeft op ten altaer van de

zeven Weenen , ftaende an de noortzy van dien een officie van drie

milTen ter weeke , als maendaechs , vrydaechs ende des faterdaechs

gedaen te werden tot fulcke vuyre als mynen Heeren van den Reke-
ninge in der tyt die believen fullen te fetten, dat by de tegenwoer-
dige op thien vuyeren gefet es , al nacr vuytvvyfen den vuyterflen wil-

le van den voeriz, Mr. Finctut-, die wy dien achtervolgende ratifie-

ren, ende houden mits defen van goedcr werden, vaft/geftadich en-

de onverbrekelyk voer om en onfe naercomelingen ende fuccefTeu-

ren ; Belovende onder de behoerlicke verbanden dezeive miflen tot

drien toe alle weecx ten daegcn voerfz in den Capelle voerfz van de
zeven Weenen des heylige moeder Gods Maria te doen doen , fonder
die nu noch tot eniger tyt te •^ransfereren , incorporeren by eenich
ander ofte diergelyke wegen die ongedaen te laeten ; Ende beken-

nen
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nen ons wcl en deuchdelykcn voldaen te wefen van de fondatie van

't voerfz offitie ten eeuwigen daegen , Bedanckende ons der goede

betalinge, ende op hoope dat die weduwe en erhgenamen van Mr.

Vincent voerfz die voerfz fondatie ende dotatie tot augmentatie en

vermeringhe vanGoids dienften fullen vermeerderenendeverbeteren,

Ende dat d'erfgenaemen van der voerfz i reforier Mr. Vincent feg-

gen vvilden hemluyden die gifte van dien te competeren , alioe daer

oft" in de voerlz vuyterfte wiile gheen mencie gemaickt wordt , ende

daer te voeren Mr. \ incent laliger en zyne voerders de ghifte ge-

liadc hehben , S O E hebben wy Deeken en ghemeen Capittelaer Hee-

ren voern expreilelycke geconfenteert en toegelaeten, conlenteren

ende toeUietcn mits defen eenen van onfen Capelle Dienaers , dat zoe

wanneer 't voerfz offitie vaceren fall, foe fullen wy 't lelve offitie

confereren eenen van onfen Capelle Dienaers by advys , ghelieven en

goetduncken van die weduwe voernoemt met haer zoene HeerCor-
nelis van Myerop , Domprooft tot Utrecht , ende nae huerluyder doot

by advyfe van Mr. tieymawvan de Ketel-, ende naer iyn doot van

Jacob Heer van Cahau alle gebroeders , ende daernaer by advyfe van

de oudfte en ghecchte getrouwde defcendentie van hemluyden, zoe

vcrre die in den Hage wonende is fonder verder, All fonder fraude,

arch ende lifte. Des foerconden hebben wy onfen gemeenen Ca-
pittels groote zegel hier an doen hanghen op xvje" dach in Meye
Anno X Vc. een en vyftich.

Y
Conjiitiitie van renten op een hiiis, enz.

WY breeder Hughe Prochipaepe in die Haghe ende die gemeene
Schcpen in die felve llede maken condt, dat Heync van Loon

voor ons ghelovede een pont vry 's gelts elck 'sjaers op zyh buys en
op die hofltede daer hy in woont , ewelycken te gevene , daer ofdier
kercken in die Hagha V. fchelling elcks sjaers , die prochipaepe V.
fchcUingen , en in 't block van over zee X. fchell. te gheldene in
Voirfchote en in Valkenburgher marft, waer oeck dat laeke, dat
geen block en waer, fo foude die Heyhge Geeft wt Hagha die X.
Icliell. elcx 'sjaers innemen tot tier tyt dan vairt quame over zee ,

en danne foude men die X. fcJiell. sjaers vercopen en dat ghelt fou-
de over zee by dien Prochipaepe en by dien gheenen die gherechte
beveelnilTen hevet van dien Paeus en foude men defe thien fchellin-

gen sjaers voorfz vercoopen, zoe foude Heyne van Loon ende zyne
nacomelingen daer of die naecoop hebben , Omme dat die waer es ,
foe es dcfen brief befegelt mit onfen zeghelen in 't jaer ons Heeren
dufent drie hondert en elve op Sinte Dyonilius dach.

Onderftont, Gccollationeert jegens d'originaelen brief met
twee cnckele Ikerten en een wafTe fegele aen d onderfte
fteerte , en accordeert by my.

A. BENNINCK.
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z
Fcrbaiid-brief op zeker bids te Noort\^'yk tot fecuritcit van de betalm%

ge van 8. kroo7ien sjaers gefoiideert aan St. Jacobs altaar in de

groote kerk in den Hage>

WY Joncker Cornelis vander Boucbor/i Sellout , Jan Adriaemz
ende Gerrit Dircxz Schepenen van de Heerlickheyc van Noorc-

wyk doen cont , dat voor ons gecompareert es Joncker Andries van
TDienen , verclarende dat voor het overleyden van Heer Lubeeck
Dircxe eertyts Pater in 't Surterhuys geflaen hebbende in de Poten
in den Haghe, I'ekere vikarie gefondeert by die van Borjjelen op St.

Jacobs autaer in de groote Kercke van den Haghe gevaceert liebben-

(ie, was de felve behoorlyken op Joris van Tbienen fyns Compaiants
loon geconfereert , Ende alfoe tot dclelve Vicarie onder andercn
mede competeerde een rente tot acht Croonen jaerlyx van acht en
veertich grooten den kroon , wcfende defelve renten verfekert ende
gehypothequeert op feekere negentien of tvvintig margen landts in

Harlersvvoude , daer jegenwoordeliken poflelleur ende eygenaer van
es Cornelis Buys vvonende in den Haghe ; maer nadien den felveil

Buys tiytt gebleeken was , dat den voOrn. Joris van Tbienen inde
datelycke ofte paillble poli^flieder goederen tot defelve vicarie fpec-

terende gellelt ofte geintroduceert es , ende fultinerende over fulkx

voor als nogh onghehouden te wefcn eenighe renten te betalen , ten

v^'are hem al voorens futfifantelyk voor alle naemaninghe gecaveert
\verde ; Soe eft , dat hy comparant belopft heeft en belooft mits de-
fen te doen valideren ende by een yegelicken voor goet , vail en van
waerde gehouden werden alle alfulcke betalingen van renten van de
voornocmde acht croonen jaerljkx, als by den voorn. jonker Cor-

nelis Buys en fyne fucceiTeurs eygenaers van de voorfz landen in der
tyt bevondenilillen werden aen hem comparant ofte fynen foon voorn.

gedaen " te fyn van de iaeren verfchenen Petri ad Cathedram X V^.

feven ende tachtich ende volgende jaeren, foe lange den voornoem-
den Joris van Tbienen vs ettigen poilefeur van de voorn. Vicarie fal

vvefen, ofte tot dat de voorfz rente fal fyn afgeloll, 't welk men tot

alien tyden l:d mogen doen jegens den penning vyff en twintich , al-

foe volgens de brieven van decrete en preferentie in date deft

XXIX'. Julii XV^. dt'xQ en tachtigh gelyke fomme over 't Capi-

tael vande voorfz rente by Ysbrant Stark als koper innegehouden
es ; Ende tot meerder verfeekeringe voor alle fiaemaeninge en in-

demniteit van den voorn. Buys ende fyne nacomelingen heeft hy com-
parant verbonden en tot fpeciale hypotheecque gellelt , verbint ende
ftelt lot ipeciale hypotheecque mits defen fyns Comparants buys ende
erve , llaende en leggende tot Noortwyck , belent noortoofl: de Mo-
lenlleechj zuytooil den achtervi'egh , zuytweft Wouter Jacobszcum
focys en noortweft de voorftraat - wcgh cum focys ; Verbindende
voorts tot generaal vcrbant zyns perfoons en alle fyne goederen jegen-
vvoordich en toekomende egeene uytgefondert, defelve fubmitteren-
de tot bedvvang van alle rechten en Rechteren , al fonder bedroch.

liriii Oes'
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Des t'oirconden hcbljen wy Schout ende Schepencn Toorfz def'^nref-

pedivelyken befegelt ende ondcrtckent , gedacn den xxi i j"" Sep-

tembris anno X Vc. negcn en tnegcntich > my preien:.

Onderftont,

E. WOLPHERTS Z. Secrets.

Jan Arentsz. Gerrit Dircxsz.

merk.

AA
Hcrtog Aeibrccht oorlooft die van den Duitfchen Huize ie Utrecht de

Parochie-kcrk van Katwyk, zynde te X'alkenburg, te verkg-

gen in Katwyk en daarvan Patroon te zyn , mits dat

z,y bezorgcn te Falkenburcb drie mijjcn.

AELBRECHT&c: doen condt alien luden, want onfen goeden

luden van Katwyk op ten Ryn te verre te gaen is totter kcrken

tot Valckenburch die hoer Prochikerk es , fo hebben wi om falig-

heyt onfer goeden luden van Catwyk voerfz en op tlat fi te bet tot

godsdienil dagelicx comen moghen ,
gheoerloeft onfe lieve ghemin-

de Capellanen alfc den Lantcommandeur en den ghemeenen Bree-

ders desDuytfchen huyfe van Utrecht van der Oerden des Hofpitaels

Sinte Marien van Jerufalem , dat fi die Prochiekerk en Kuyer van
Valckenburch die hem voirtyts van onl"en Voirvorderen , daer Godt
die zieie of hebben moet, Graven vanllollantgegeven heeft , verfetten

moghen en verleggen mit alien horen goede , thienden en renten in

der Capelle tot Catwyc voerfz in derfelver Prochie , Ende om dat {i

voer ons , veer onfen Voerouderen , Ouderen en Naconielingen bid-

den fuUen, fo vernuwen wi en geven onfen voirfz Cappellanen, alfe

den Lantcommandeur en den Broederen van den Duytfchen huyfe
tot Utrecht, die nu fyn of namaels wefen fullen, die ghifte en dat

jus patronatus tot eewighen daghcn van der felver Capellen tot Cat-

wyk voirfz after dien dat fi tot eene Prochiekerke geweeft; is , en
fettenfe in alien recht dat fi in der kerken tot Valckenburch plagen
te hebben , alfoo verre als fi bewaeren dat tot \'^alckenburch tot ee-

wighen daghen voert aen drie warf die weke milTe gedaen wort , In
oirconde &c : Gegeven in den Hage op ten Jans avont in 't jaer ons
IleerenM. CCC. LXXXVIIJ.

Jujju Domini Diicis Alberti.

Prefentihiis Domino Lantgravio de Lenten^. & 'Domino Prepofito

Eccleftarmn Montan. Hanoniue.

G. DECONSTER.
Sig. ex C0JJ9.

Geextrah.uic hct boek gcquot. I'rbtr iV.Adbrecht.volfec.fol. 497 en ^^^verfo.

For-
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B B.

Vcrfoek van dv Kerkeiidienaars in den Hage , om meerder traHemcnt
als in andere Jledejh

'Dm 3 Junii ^$'^4-

OP hct verfoek van de Ouderlingen van de kerke alhier in den
Hage, ten cmde in aanzieninge van de extraordinariichen aan-

val, die de Kerken - Dienaers alhier in den JHage onderworpen zyn,

van het vervolg van de Kerken - Dienaeren uyt de andere bteden ,

Dorpen en plaetfen, ook haerluyder weduwen en kinderen en ver-

icheyde andere pcrfoonen , van het gemeene Land te mogen genie-

ten eenig gracieufelyk I'ubfidie , boven hare toegevoegde onder-

houdt.

Ilebben de Gecommitteerde Raden van de Staten van Holland en
Weft - \' riesland , ten aanfien van de Kerkendienaren alhier in den
Hage 5 extraordinaris veel koften ende lalten draghen moeten , boven
alle andere Kerkendienaeren binnen de andere Steden en plaetfen der

voorn. Landen, door het menigvuldig vervoJg van verlcheyde Die-

naren van de kerken, hare weduwen, kinderen 3 en andere perfoo-

nen , aan de Heeren Staten en hare Gecommitteerde Raden voornt.

dat ook binnen den Hage alle behoeften koftelyker zyn als in de an-

dere omleggende plaetfen ? zulks dat dezelve Kerkendienaers van
den Hage, l:)oven anderen daerin befwaert zyn, verklaert en gecon-
fcnteert , verklaren en confenteren by defen , dat voortaen de Ker-
kendienaeren van den Hage , elks sjaers extraordinaris , ten refpefte

van do voorfz laften , moeyten en kolten , van het gemeenen Landt

genieten iullen hondert ponden van x I. grn. ''t pondt , meer als andere

Kerkendienaeren binnen de fteden, ordinaristot vyf hondert ponden
sjaers is geaccordeert ofte toegevoegt zal vverden, mits dat die van

den Hage , Magilbatcn en kerken van den Hage , mede tot behoef-

vain de voornoemde Kerkendienaers, uyt eenige haerluyder midde-

len en inkdmllen , daerenboven in aenzieninge als vooren , een rede-

Ivke fubfidie toevoegen en geaccorderen zulkn, ten eynde fylu]^den

na haerluyder ampt de voorfz laften , fonder haerluyder verachterin-

ge, vorder mogen helpen dragen, ende ook in haren dienit elks hen

naer haerluyder beroepinge quyten als het behoordt
;, ordonnerende

over fulks den Ontfanger Cornelis van Coolwyk, of die in der tyc

wefen fal, de vie?" Kerkendienaren van den Hage, in der tyd wefen-

de , elks de voorfz hondert ponden sjaers te betalen , innegaende

den I. Maert en dat boven de driehondert ponden ordinaris en

hondert ponden extraordinaris , dc jegenwoordige Kerkendienae-

ren * Bernardus , t Vetras -,. tn { a) Frapinius , te weten l^^,v^;

de twee eerften op den Comptoire van den voornoemden Ontfan- * lees'

ger Coolwyk genoten hebben , en Frapinius uyt de Domeinen
f'^'^'

van NoorthoUand , ende ook de hondert ponden sjaers die de zelfde (7)jees

ordinaris op den Comptoire van NoorthoUant zyn genietende ; en frax,.

liiii i aen »'*^'
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aengacncle yohannem Uytenhogaert , boven hct gunt hy op den voorn.

Comptoire van Coolwyk, ujt facke vaiijyne dieujien alhier , Jho in dc

DiDtlche als Franfche kerken-, is gentetende \ enz.

Boven de/evcrmecrdcring van traftement, accordeerden deStatcn

voornt. by relolucie van den 14 Novemb. 15-945 dat aan de vier Kerk-

dienaeren alhier in denllage, elks 50 gulden by den Ontfanger Cool-

wyk uytgerykt zouden wordcn , mids dat het inhoude van den appoin-

tcmente van den 3 Juny lactsleden werde geeffeftueert.

CO
ijeroepinge van ecn vyfden Dienaar des Woords Gods hi de Franfche en

T)iiit(cbe tale , in plaatze van D. Johan Uytenbogaart ten dien/ie

'van zjnc Excellentie in H leger en elders geordonneert.

Tien G Jpril 160^.

IN de Vergaderinge zyn verfchcnen Johannes Uytenbogaart , Die-

naer des Goddelyken woords alhier in den Hage ende Roelandt de

IVaart , Fifcael van den Rade van Brabant , als gcdeputeerde van

wegen de gemeene Ouderlingen , Diaconen ende andcre van de Duyc-
fche ende Walfche kerken alhier in den Hage, verthoonende dat fy-

ne Excellentie ernltelyken verfocht en bcgcerde den pcrfoon van Jo-
hannes Uytenbogaart ganfchcljk te employeren tot fynen dienft ende

dacrom den felven van alle vordere laft ende bedieninge te worden
ontiieven; waerin zoo die van den Kerkenraedt fwarigheyt maekte ,

ende den perfoon van Uytenbogacrt niet en konde derven , ten ware

fy van een ander bequaem perfoon waren voorfien, die gelyk tegen-

woordig Uytenbogacrt beyde de tale kan bedienen ; ende foo fy on-

der andcren van den geene die fy daer toe wel bequaem achten, feer

gacrne foude fien los gemaekt Adriani van den Borre , Dienaer des

Woorts tot Schoonhoven ende Johannes Lamotiiis , Dienaer des Woorts
tot Canipen , om een van de felvc te mogen hebben in den Hage tot

dienrt der Kercke en d'andere tot Leyden, foo voor de Kercke als

de Univcrfiteyt aldaer ; ende dat die van de Kerke nog onfeker wa-

ren of de Heeren Gecommitteerde Raden alhier in den Hage ( daer

dc Kerken-dienaren ftonden tot Lands iaften ') gocd fouden vinden

een vyfden dienaer derKcrkc te willengageren-, daeromme verfochten

Refolutie op dat point, ende voorts gedepefcheert brieven van inter-

celFic en favcur aen de Burgcmeeltcren van Schoonhoven , cm van
de felve ernftelyk te begeren ten cynde als boven Adriani van den

Borre mocht worden ontllagen , ende gebruykt of ten dienfte der
Kerke in den Ilage of tot Leyden in de Kerke en Univcrfiteyt , daer

men oordelen foude hy demeefte dienft foude konnendoen,- Waerop
de felve vertrokken zynde, Is gerefolvecrt , dat men volgcnde 't pre-

fuppooft al van het begin van den dienft van Uytenbogacrt gemaekt
een vyfde Dienaer , de Kerke in den Hage fal aennemen ende tot

lafte van den Lande gageren , mits dat hy fal wefen gequalificeert en
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gehouden de Duytfche en Franfche Kerken beyde te bedienen eri

voorts twee brieven aen die van ScJioonhoven als volgt.

EerzaenWi &c.

ALfoo Johannes Uytenbogaert Kerke-dienaer alhier in 's Gravenhage
ten dienfte fynder Excellentie in 't leger en anderfints op fynder

Excellentie en ons ernllelyk verfoek is toegenegen en daerom defc kerke,
in de m elke fyn Excellentie en wy met foo veel treffelyke perfoonen
refideren , nootwendich fa! moeten werden verforcht met nog een
ander gequalificeert Kerken -dienaer bequaem ommc Godes Woorts
in beyde de tale te predicken ; alfoo ook der Kerke en Univerfiteyt
tot Leyden nootwendich nog een Kerken-dienaer van doen heeft> niet
alleen om de gemeynte te leren , maer ook de Studenten in der The-
ologie aldaer met een goede forme en maniere van prediken voor te

gaen; en wy fulx van de bequaemheyt en goede qualiteyten Adriani
van den Borre, Kerken-dienaer tot Schoonhoven zyn geinformeert j

dat hy de bequaemheyt om 't geene voorfz. in d*een of d'andere
Kerke tot contcntement of ftichtinge uyt te voeren , hebben wy , in-
ficnde dat een yegelyks gaven hem van God verleent tot ftichtinge

van de gemeyne Kerken behooren geemployeert te worden , daer fe
de meelte vrucht mogen doen; niet willende nalaeten deGedeputeer-
den van Leyden en 's Gravenhage om defer faeke wille tot UL. gaen-
de met defe onfe te aflifteren, wel ernttelyk begerende, dat UL. ge-
lieve, de voorn. van den Borre van den dienfl der Kerken aldaer tc

willen ontflaen, omme een van de voorfz. Kerke, daerhy meeit toe-
genegen is, en ftichftelykil te konnen dienen, bevonden fal zyn, toe-
gevoegt te worden > niet twyffelende of UE. fuUen dit ons verfoek
behoorlyk plaets geven , aenghefien fulx ten dienlle van fyn Excel-
lentie cnde den Lande by confequentic ftrecken fal, indien hy hier

komt ende ten dienfte van de Univerfiteyt tot Leyden (aen de wel-
ke den Lande en Kerke in 't gemeyn fo veel als UE weeten gelegen
is) indien hy derwaerts gaet, gclyk de voorfz. Gecommitteerde UL.
aldcrbell zullen weten te verklaren , daer toe wy ons mits defen refe-

reren , ende begeren UL. de felve met vruchtbare antvvoorde naer
redenen hares billicken verfoeks te beiegenen.

Roerende het onderhoitd van Johannes Lamotius, Kerken-dienaar in

den Hage.

Den 19. Oftober 1(^04.

IS
verftaen dat den Kerkendienaervan nieuws in den Hage aengcno-
men om in beyde de talen, te weten Duytfche en Franfche, dc

gemeynte Jefu Chrifti te bedienen, genaemt LamotiiiSi in gagie of
wedden, ordinaris getrafteert fal worden als d'andere Kerkendienaren
vande Duytfche tale, fyne mede - broederen 9 en daerenboven voor
de bedieninge van de Franfe kerke noch extraordinaris 300. ponden
van xl grn. 't pondt 'sjaers , ende dat al boven de huyshuur die de-

fclve gcnieten ende defen mede volgen zullen.

liiii 3 Begro(H
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Begrooting 'van zyit traClement-

Den 1 December 1604.

NAerder gedelibereert fynde op het onderhoud van Johannes La-

motiuSy nieuw-beroepen Dienaer des Goddelyken Woorts tot

de Duytfche en Franfche tale alhier in den Rage ; is verftaen en ge-

refolveert dat den felven Lamotius fal genieten en jaerlyks getradeert

werden voor de bedieninge van de Daytfche Kerke ordinaris 600 pon-

den, en cxtraordinaris ten refpefte van den aenval in defePIaets meer

als in andere fteden 100 ponden, voor de huyshuur 200 ponden ehde

dat defen 00k plaets fal hebben in 't reguard van de andere Kerken-

dienaeren van de Duytfche kerke , geen vrye wooninge hebbende ;

ende dat den voorn. Lamotius daerenboven voor de bedieninge van

de Franfche kerke jaerlykx ful genieten de fomme van goo ponden al-

io van xl. groten, boven noch hondert gelyke munte, hem voor eens

yoor fyn gedragene onkolten van liem, fyn huysgcfin ert meublen van

Campen alhier in den Ilage te tranfporteren.

D D
HenricusKofDeus, Kerkend'ienaer in den Hage, in plaets vanD^.^ihev-

tus Fraxinus
;
gagie en huishmir.

Den 20 Oftober 1607.

By dc Gecommitteerde Raden is op 't verfoek van D9. Henricus

Rof^us nieuwcn beroepen Dienaer in 'sGravenhagcin plaats van D9.

Libertus Fraxinus gedifponeert op deszelfs Rofaius onderhoudc , en

gcordonneert by appoinftement op fyne requefte

:

DE Gecommitteerde Raden tScc : verdaeh en ordonneren, dat

voor den Suppliant alhier lyn ordinaris tradement als Kerken-
dienaer in 's Gravenhage ordonnantie verleent fal worden , van 700,

ponden van xl. grn. 't pond sjaers, innegae'nde van den i. Mey
voorleden , om dezelve te ontflingen als zyn vooriaat in dienft D?. Li-

bertus Fraxinus gedaen heeft ; te weten, 300 derzelver ponden \nn.

den Ontfanger Cornelis van Coohvyk uyt de goederen van de pafto-

rye , ende 'c geene tot onderhoud van de Kerkendienaeren is gedes-

tineert , onder deszelfs ontfang behoorende , ende 400 gelyke pon-

den door handen van Tieter Bor , Raed en Rentmeefter van de Do-
meynenvanNoorthollanc, uyt de goederen, eertyds aen hetCapittel

in den Hage behoort hebbende , en daerenboven noch van den Ont-
fanger Coolwyk voorn. de fomma van loo ponden munte voorfz tot

vervallinge zyner huyshuur.

Com-

i
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E-.E.

CommiJJls 'coor Ghysken van Ammers tot het Bailliitjchap van den.

Hage.

HErtogeWILLEM&c. doen cont alien luden, datwi biHee-
rcn Clayfe den Hert-, Priefter onfe Rentemeefter van Noerthol-

lant, bevolen hebben en bevelen Ghyskyn van Ammers onfe Eailjufcip

in der Haghe te bedriven en te bewaren tot onfen eeren en tot onl'er

oerbaer, En hi fal eenen Scoute fetten in 't Hage-Ambocht , foe

wien onfe Rentmr. wil eride allc Ambochten die tot'er voerfz Eail-

jufcip en Scout- Ambocht behoeren, alfe Scepen te fetten , Kerk-

Meyllers , Heylich Geeftmeefters , Boden en anders dienften , die fal

hi fetten, ofdoen, aendoen, en vernuwen, alfoo dicke, als 't or-

baerlic es en et onfen Rentmr. voerfz oerbaerlic duncken fal , hier

offal hi onfen Rentmeeller goede rekeninghe ofdoen, alfo dicke als

hyfe hem vermanen fal ; Welcke Rentemeefter dat 'er ons voert of
rekenen fal tot onfen vermanen , dit fal gedueren tot ons of tot ons

Rentemrs. wederfeggen, dien wi des mechtich gemaed hebben.
In oirconde &c. gegeven in den Hage op Sinte Barbaren dach anno

M. CCC. fesen vyftich.

Jujjii Domini Cemitis

Ter Dominum Ahhatem de Middelbiirg. c^ Leonorem de Campe.

H. AMERONGER
Sig. Bominus de TJJelJIehU

Gecxtraheert uit het boek j Duels Wilhelmi in Beyeren jE. U zp. fol. 4.

FF.

OHrooit om te mogen Jlellen en verzorgen de Regenten in dc Godsbui'

zenj enz.

DE Ridderfchap , Edekn , &c. doen te weten , Alfoo ons ver-

toont is by Schout, Burgemeeftcren , Schepenen en Vroet-

fchappen van 's Hage, hoe dat door 't overlyden van fyn Hoogheyd
den lieere Prince van Orange , de Provincie van Holland geen Stadt-

houder hebbepde, het ons als Souvraine van denfelven Lande gelieft

hadde



?40 B Y L A G E N en

hacWc volgens onfc Rcfoluiie van den 17. November 165-0. de ver-

thoonders'acn te fchryven, dat fy liaer nominatie van Burgemeefte-

ren en Schepenen , die fy te vooren gewoon waren aen de Heeren

Stadhoiideren inder tyt te prelenteren, aen ons direftelyk fouden

hebben over te fenden, omme daer uyt by ons ofte in onle abfentie

by onfe Gecommittecrde Raden eledie te werden gedaen, gelyk ly

vertJioonders federt in alle onderdanig refpeft hadden naergekomen,

dog op dat liet zelve voertaen met des te beter yver en nuttigheyt

van den llage Ibude mogen gefchieden , foo hadden de verthoonders

dienftig geagt ons bekent tc maken , dat by wylen , H. M. Hertog

Fbihpi van Bourgonjen als Grave van Holland in den jare 145-1. die

van den Hage waren gepriviligecrt van dat van doenaft Corpus van

's Hage foude werden gereprelenteert by twee en dertig notable per-

foonen goet en gcqualiticert , als in 't zelve Privilegie werd gedecla-

reert , voor de ecritemael te kiefen by den Stadthouder en Raden van

Hollant en by aldien eenig van de twee en dertig perlbnen atlyvig

wierde, dat als dan in plaetfe van de doodede overige eenenderticli

ofte foo veel als daer als dan blyven fouden, fouden kiefen en ilellen

een ander om het getal altoos vol te houden ; maer hec ongciuk van

tyden daer opgevolgt, en haddeaen haer niet toegelaten van de gele-

gentheyc van die voorfz ordre en policie lang te konnen gauderen ,

overfulks alfoo daer nae door de oorlogen den Hage op verfchcyde

tyden uytgeplundert en geruineert was geweeft, zoo was gevolgt
5

dat haer Vroetfchappen gereduceert waren geweeft op tw^aelf perfo-

nen neffens twee Burgemeefteren , en die van den Geregte tot zoo
lange dat door Gods zegen en onfe e;elukkige Rcgeeringe den Haeg
wederom hebbende beginnen te refpireren , als die 00k in alle ge-
trouwigheyt haere burgeren en middelen metten gemeene fortuine

van den flaet hadden gehafardeert , het ons beliefc hadden, in den
jare 1591 by Odroy den Hage te priviligeeren boven de twee als

doen regerende, met het eligeren van een derde BurgemeeOer , tot

fulken regten en privilegien als andere gelykeBurgemeelleien in gro-
te en kleyne fteden van Hollant genietende en gebruykende waren ,

makende te famcn een en twintichperfoonen, aan dewelke van doen
af tot nu toe de Regeeringe v^n den Hage was vertrouwt geweeft

;

Ende hadden ook de Schout en Schepenen van 'sHage van alle oude
fnirefilve tyden geftelt en geordonneert gehadt Weesmeelteren, Kerk-
meefteren , Heyhge Geeftmeefteren , Huysfittenmeefteren Sieken-
meefteren, gclyk uyt de originele Regifteren en Privilegien ter Se-
cretarie van den Hage beruilende foude werden gezien, tot dat d^w
Hage door de troubelen en oorloge in decadentie gekomen fynde ,

d'eleftie van Weestneefteren en Kcrkmeelleren, Regenten van 't

Weeshuys, Heylige Geellmeefteren en Leproosmeelteren by den
Heere Stadhouder was gedaen. Ende want den Hage de voorfz Pri-

vilegie en andere geregtigheden niet en hadden verkregen als door
goedc en menigvuldige dienften aen haer Heeren in der tyt gedaen

,

en dat fy 't zedert ook door Gods gratie ofte genade opgecomen fyn-
de haer oude welitand nu foo menigtc van jaeren hadden gecontribu-
eert en alle uyttogten en befwaernilfen der fteden op de uitterfte

frontieren gclegen hadden gedaen en nocli dagelyx was contribueren-

d€
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de en beryt was te doen tot defenfie van 't Vaderlant , neffens de
voornaemfteLedenvan oien, en de Verthoonders mits dien metgeen
minder reden alle teykenen van gunft en faveur van ons had den te

verwagten , als den Rage voor delen van de Heeren van den Lande
verkregen hadde, bylonder in reltauratie van de Privilegien en ge-

regtighcden 5 daer mede den'Iiaegin voorgaende tyden uyt meritc
was gepriviligeert geweefl, en door ongeluk van oorloge daer van
vervalien, loo hadden de \ erthoonders daar ovtr in 't jaar idiiaen
ons zekere haere requeite gepi elcnteert , waarby eenige vcrmeerde-'

ringe van perfoonen in dc Vroetfchap zynde veribgt , 00k de nomi-
natie van iiurgemeeileren en Schepenen daeruyt te moeten gefchie-

den 5 fonder daer buyten te mogen gaen , en 't felve jegenswooidig
uyt verlcheyde goede redenen en conlideratien niet dienllig konnen-
de vinden , vvaren te rade geworden tot meerder nuttigheyt en oer-

baer van den Hage dezelve niet te gebruyken, maer daer van mits-

gaders van 't verloek, foo bet zelve daerby was gedaen, te refilie-

ren, zoozy Verchoonders daer van refilieeraen by defen, en hen van
nieuws met dele Requefte aen ons 7eer onderdanig te addrefeeren ,

waerom, foo was 't, dat de Verthoouders ten eynde heurluyder re-

geeringe , mitsgaders de nuttigheid en 't gemeen welvaeren van den
Hage, en d'ingeietenen van dien, met des te beter iever foude wer-
den bekragtigt en behartigt , ook daerin volgende 't gebruyk van al-

le groote en kleine Iteden , beneffens dewelke den Haghe in alle Pri-

vilegien by de Princen van den Lande werde geftelt , in alle onder-

danigheyt ootmoedelyk waren verfoekende , dat bet ons uyt onfe

Souveraine magt en authoriteit geliefde uyt de redenen voorfz foo

veel gunft en gratie te doen van den Eage te ve^gunnen een per-

manente Vroetichap van een en twintig perfoonen, dewelke onlangs

by ons waren gceligecrt, en een van dezelfde overledcn zynde, dat

als dan in de Itede van den dooden de verdere blyvende fouden kie-

fen en ftellen eenen andcrcn cm 't getal van de Vroetfchappen althoos

vol te houden ; I nde dat in conformite van 't voorverhaalde Privile-

gie in den jaere i4?i.acndenHagegegeven, met intentie de nominatie

van Burgemeefteren en Schepenen jaerlyks te doen en te prefenteren,

om by ons eleftic gedaen te werden, nae ouder gewoonte, envoorts

inede de Magiftraet van den Eage niet alleen te confirmeren in haer

oude gerechtigheit, gebruyk en poffelTie, daerinne defelve totdefen

huydigen dag was geweeft en nog was , van 't verzorgen van eeni-

ge van haere Godshuyfen, als het Pefthuys, Dolhuys, en Sacraments

Gailhuys, met IVlecfters en Kegenten over dezelve, maar ook den Ha-

ge te herftellen in haer oude recht , gebruyck en prolleffie van het

ftellen en verforgen van Weesmeefteren en Kerkmeefteren, Euyte-

vaders en Moeders van 't Weeshuys, Peylige Geef meefiers, Le-

pi oosmeefters , waarvan de abfolute difpofitie door den voorleden

oorlog, foo als vooren vcrhaalt, cenigen tyd herwaerts gedifconti-

rueert was geweeft ; zynde fy Verthoonders cgter ook in het mee^

rendeel van die Godshuyfen tot defen dage toe gebleven in de pof-

felTie van de Regenten van de voorfz huyfen te voorfitn van alle no-

dige ordren en Keglementcn haercn dienft concernerende, blyvende

Yoorts den Hage en vcorgeroerde Privilegien in andere poindien in

Kkkkk haare
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haerekrachte en vigeur, vergunnende aan hen Verthoonders tothet

geene voorfz is verfogt , onfe opene brieve van Confirmatie en Odroy
inde belle forme; S(3 1ST, datvvy de faeke en 't verloek voorlz

overgemerkt hebbende en nae genomen berigtinge en advis van de

Raden van onfen Hove en van de Raden en Meeilers over de reke-

ningen van onfe Domeinen, genegen wefende ten verlbeke van de

Verthoonders , en aen ons behoudende de eledic van Vroedfchappen

^n Weesmeefteren over den Hage, omme dezelve gedaen te werden

achtervolgende onfe voorgaende Refolutien, dezelve Verthoonders

geconfenteert , geaccordeert en geoftroyeert hebben , confenteren ,

accorderen en oftroyceren mits defen, dat fyUeden niet alleen de

Godshuyfen binnen den -Hage voorfz., als het Pelthuys, Dolhuys ,

en Sacraments Gafthuys zullen mogen verforgen , maer ook ftellen

Kerkmeefteren over de groote ofte St. Jacobs kerke en andere ker-

ken in den Hage haer toebehoorende , mitsgaders Buyten-\'aders

en Moeders van het \X^eeshuys en Heyligc Geertmeefters en Leproos-

meefters, geven ten dien eynde &c : Gegeven onder 't groot zegel

den 30. January 16^ i-

G G
Fundatie van eene kapellerle door lieer Gerrit van Aflendelfc en Vrouwt

Beatrix van Daalhem, in de kapel van AlTendelft m de St. Jacobs

kerk tn den Hage.

In nomine Domini Amen.

TEnore prefentis publici injlrument't cun£tis pateat evidenter & Jit no-

ium. §luod anno a nativitate ejusdem miUefimo quudringentefimo

oCiuagefimofecundo mdt6itone quintadecima tntnfis vera Ju7iii die vicefima,

quinta hora ve/peri vel quafi. Tontificatus SariBiJ/imi in Chriflo 'Fatris

ac Domini noftri Domini Sixti divina Trovidentia Fap^e quart i anno un-

decimo in mei Notarii 'Publici fiibfcripti teftiumqtie infra fcnptomm vo-

catorum propter hoc fpecialtter & rogatorum prafentia perfonaltter confiitu-

ti generofus ac jbtiiabilis vir Gerardus de Aflendelff c^ de Befoyen^

Conjiitaritu Confilii Curia HoUandia 1 nee non nobills Domicella Beatrix

de Daelhem conjuges legitimi & conthorales Trajedenfis 'Dioccfis cuHum
Dei fummt exemplo majorum ampltare cupientes novijftma conjiderantes

mortem qua nichil certius mortisque horam incerttjjimam pits operibus

pravenire volentes operando diim dies eft freti doSirina Salvatoris^ ne
morte no£ie fuperveniente in qua nemo operari potejl bac prafens & pia

voluntas fine debito fruftretur , & optu intentum incompletum remaneat.

Compotes ipfi mentis& difcretionis fponte fua bene & plene deliberati , de

boms fortuna tpfis a 'Deo collatisy & de talento eisdem credit ut id du-
plicatum Domino vinculis hujus molis abfoluti reportare valeant. In
& ad honorem fummae & IndJviduaB Trinitatis elediflimeque Virginis

Marie , Beatorum Petri & Johannis Euangeltfte Afojlolorum ac omnium
JanC"
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San^orum
, pro fainte animarum fuarimi atque animarum parentttm & U-

herorum fitortim nee non reverendornm 'Patnim Abbatum Monafterii Bed-

te Marie Middelburgenfis Ordims Tramonftratenjis di£ie ^Dyocefis &
omnium benefa£iorum fuorum melionbiis rnodo , lia ,

jure , can/a & for-

ma quibus potuerunt et debuerunt , accedente ad hoc 'venerabiln 'viri

& "Domini ^Domini Pauli filii Gerardi de Huesden Ctirati Ecclefte

Tarochialis Ville Hagenfis confenjuy fmdarunt , dotarunt & erexerunt ,

hys prefenttbm fundant i dotant y & erignnt quandam perpetuam Capella'

niamfeu Vtcariam in Capella ipforum dtde Ecclefie Hagenfis contiguafuis

propriis bonis edtficata & in altan ibidem eredo & fittiato fnturis & per-

pettiis tempOTibus per Sacerdatem legalem & honeftum defervire dummodo

& forma fubjequentibus , & quia fpirtiualia fine temporalibm 'Domini

confifiere non po{luntt ut dtctt lex Lanonica , fimdatores ipfipro dote diiJe

Capellanie feu fuarie perpetiie de fibi creditis a Deo bonis dederunt , do-

narunt & affignarunt his litteris , daiit , donant & afjignant pure & irre-

•vocabiliter ac inter vivos , non obfiante in juperioribus fa5la mortis men-

tioned quinquaginta libras monete Hoilanderfis annuals vel circiter quali-

bet computata pro triginta grofjis monete currentis per pojfef^orem dide

Capellanie pro tempore tolleniiSi levandis fin^ulis annis & recipiendis de

certIS terris infra fcriptis ; qu^s fcilicet haOent & poffident una cum nvbi-

li ac generofo viro johznnt dt Afll ndelft, /r^/ri? carnali legitimo ipfius

Gerardi Domini de Affendelft prefatt , videlicet imprimis medietatem

petie terre quantitatis quifujue jugerum cum medio , cujus ufum feu ioca-

tionem pro prefinti habtt Jacobus filiti^ Pauli pro decern & o£io libris

monete Hollandenfis prefate fingulis annis perfolvendis. Item adbii me-

dietatem cujusdam predii terre quanlitutis feptem jugcrum & o6to virga"

rum divifi in certas petias terrarum , quarurn quidtm petiarum finguLarum

ufum habet Adrianus filius Pauli pro viginti q.tatuor libris monete preja~

te^ hem adhuc medietatem cujusdam predii lerre vulgo diBe die brede

Camp, etiam divifi in ccrtas petias qiiantititis jciiicet feptem juge< urn (31

quatuor hondarum & nonnginta oBo vvgarum , quarurn pettarum fiy>gu-

larum ufum habet Theodoricus Stalkert , pro viginti Jtx libris monete

predi£iey Item adhuc medietatem cujusdam predii terre etiam divifi in

certas petias terre quantitat is fiilicet feprem jugerum & qmnqu'' honda-

rum, quarurn ufum fen locationem habet Maria reliBa Zevenbroets pro

viginti oUlo libris monete femper Hollanden/is &fingulis annis femptrper-

folvendis. ^te quidem terre prefate filiate funt a parte mtridionali ne-

moris Hagenfis^ ad quarurn quidem terrarum orientalem Gerard uis Pot-

ter van der Lo & ad occidentalem Jacobus Crufinc & Adam van Cla-

ve cum fuis conjoctis cum fuis predii s <^ terris adjacent , ad Jeptentrio a-

lem vero confrontata efl via pubiua fituata a parte meridionali diBi nemo-

ris Hagenfis & ad meridionalem partem K^AqueduBus vulgariter difiui

die Sceydinge , ^te quidem terre prefate onerate funt duabus libris i urn

duobm folidis moneta Hollandenfis annuis Comiti Hollandia exfoivendis ,

§luarum medietatem una cum oneribus annuis confuetis vulgariter di£iis

margengelt , e:sr aliis falvo quod ex fpeciali 'Vrivilegio quo ad hujusmodi

onera annua pnfata exfolvenda quatuor jugera computabuntur pro unOyCa'

pellanus pro tempore fingulis annis perfolvet& deliberabit , ut (ic res tranfe-

at cum onire fuOy Item adhuc medietatem cujusdam predii terre vulgari-

ter nuncupati Yi^M^tdiOX^ quantitatis dnorumjugerum Csr viginti oifuvir-

Kkkkk t garutfi
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gamtn fituatt in diflri6iu feii territorto de Waflenaer , ctijm ufum pro prc-

fenti habet Wilhelmusy///«J ^\co\i\pro fex librts & tredectm folidis mo-

nete Holl: preferttrn Jinguhs anms perfblvendis , Ad cujus quidem predii

predtfti occtdentale7n & mendionalem partes Gtr&\Aws iJominus de AfTen-

delffc^- Johannes de A{\GV[dQ\& fratres prefati cum ficis terns adjacent&
ad occidentalem Theodoricus ////«j Henrici cum Jitis terns y ad Jcpten-

trionalem vero confrontatus eji aqueduitus vulgo diCius die Ban \V ate-

ringlie, ^orum qmdem fnitlumn ^ reddituum & proventuiim terrarum

prefcriptarum omnium & fingulorum demptis & feclufis duabus libris &
dnobus folidis monetae Holi: ac aliis eneribus annuisy ut premittitur ^ de

diiJis term exfohendis medietatem levabit & recipiet Vicarius qui ertt

pro temporefi & in quantum Jervitium de quo infra canomce compleverit ;

Transferuntque fundutores prefati Jub onere omne T>omimuni & poffejjio-

nem diiiorum prediorum in ipj'am Capellaniam feu Vicariam cum ejftjluca-

tione & renunciatione debitis & confuetis folemnitatibus legalibus , non

obftantibus qutbusciinque , Verum quia qui fentit commoduviy Jentire debet

^T onusy Nee efl fercndus qui lucrum ampleifttur onus autem fubire recu-

fat , ut dicit lex. Fnndatores ipfi voluerimt , Jlatuerunt& ordinarunt , 1)0-

Innty Jlatuunt ^ ordinant quod Vicarius pro tempore erit ajiri£ius & obit-

gattts ad mijfam cotidianam fingults diebus per fe "velper alium idoneum

^Frcsbytenwi celebrandam , quodque qudlibet mijja jinita , idem celebrans

Icget ad Jlatim in memoriam & falutem animarum ipforum fundatorum

frediLiorum ipforumqne liberorum & parentum nee non & reverendorum

Tatrum ahbatum Middelburgenfium & omnium benefa£iorum eorundem

ante hujitsmodi altare , in quo di£lam mijfam celebra-verit , toties quoties

illos duos Tfahnos y Miferere mei l^omine & de 'Profundis &c. cum
orationeDominicali i^ColleVtis pro defunilis fub penafex grofforum mone-
ta currentis quam ipfo fa6fo & toties incidet quoties mtjjam aliquam non
celebra/de & -Pfalmos poft vuj^ujn, utpremittitur y non legifje conjliterit ,

quos autem fex groj^os prefatos Curatus Eccltfte 'Parochialis Hagen^spro
tempore ab ipfo pofSejfore (en Vicarto pro tempore exiget irremi(Jibtliter &
exquiret ut pro Hits tntffam negleilam a- orniffam toties quoties conttgerit

per alium facerdotcm idoneum & probum refiimi fideliter faciet & reitera-

ri nee non hujusmodi pofJefSor dicio Ctirato ad Jlatim Johere & deliberare

ienebitur & obligabitur , non objlante contradi£iione quactinqne, alioquin

hujusmodi poJJeJJ'or fi di^o Curato pro tempore ad ejus requifitiomm I'njia

fex dies pojl hujusmodi reqiiifitionem immediate fequentes de pena fix grof-
Jorum monete currentisy ut premittitury non Jatisjccerit cumeffeitu, ex-
tunc penam duorum Jcudatorum Francia antiquorum ad ujum fabrice Ec-
clejie tiagenfis antedi^e applicandorum & irremijftbiliter exigendorum &
de bonis tpjius Vicarte prefate ajfignatis libere per Retlores fabrice levando-
rum y non obflante contradtdione quacunque incidet & incurret ; Rogan-
tes humilitcr ipfi Jundatores prefati Dominum Abbatem Middelburgenfem
pro tempore ut onus hujmmodi acceptare dignetur fuoque Ciirato Hagenfi
committere & mandate& diligentiamfuam ad hoc adhibeat , neque aliqua
negltgentia fuper hujusmodi mij^a cotidiana perpetuis temporibusy ut per-
mittitur, celcbranda contingat , Infuper fundatores prefati -voluerimt ,

Jlatuerunt & ordinarunt y volunt^ ftatuunt & ordtnant y quod poft mortem
prtmi pojjelforts hujusmodi Cappcllanie feu Vicarie perpetue in fwgulis va-
catwntbus futuris 6* perpetuis temporibus Reverendus in Chrijlo pater &

'Domi-
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Dominus , 'Dominus Abbas Ahddelburgenfs pro tempore ex caujis legitimis

& ardiiis ipfos ad hoc ut a([ernerunt moventibus ^ m jute paironatus die-

te Capellanix feu Vtcarie perpetue fuccedet ^ quodqtiejus patronatus Vica-
Tie de quo queftio ad ipjum ctnfebitur de'vohitum contradi&ione proximo-
rum hcredum ipforum fundatorum aut alterius cujuseunque forfan infutu-
ris jua tnterejje putantest non objiante faho quod'Dominm Abbas Mid-
delburgenfs pro tempore adftriclm erit & obltgatus fernper & in fwgulis

vacatiorubiis conferendis ipfam Capellanium feu perpetuam Vicariam altcui

^Fresbytero idoneo vel faltem Clertco probo & honejio
, qui ad annos Ca-

nonicos devenity ut fe ad omnes facros ordines infra annum promovere fa-^
ciet fub pena privationis ejusdem-^ & taletn ad eandem prefentare, quod
fi feciis a6lum & attentatumfuerity irritum efje voluerunt fimdatores tpfi

& inane, hoc etiam adjeEio quod hujusmodi prejentayidns feu pof^ejJorLa-

pellanie aut Vicarie perpetue prefate in (ingulis vacationibusfive per mor-
tem, five per refignationemvel ex caufa permutationis , aut aliannn qua'

litercunqiie toties quoties ipfam Vicariam contigerit , erit adpiritltis O'
obligattis folvere & deltberare Curato Hagenfi pro tempore quartarn par-

tem frudmim, redditiium & proventuum fingulorum diSle Cappellanie de

primo anno , quos Curatus Hagenfis pro tempore recipiet & citiits ac

commodofms quo fieri poterit in redditus perpetuos ad decorem Capelia &
tyiltaris antedicioriim , atque ad ufum reformatiomim libri calicis orna-

mentorum & aiiorum necef^ariorum appltcandos convertet ; ceterum vero

ut prefens fiindatio robur obtineat , S" infuturis inviolabiltter obfervetWy

fundatores ipfi prefati fupplicarunt precibus humilibus Reverendo in

Chrijlo patre & 'Domino tiojiro 'Domino David de Burgundia Epifcopo

Trajeiienfi ac ejus in fpiritualibus Vicario quatenus hujusmodi fundatio'-

nem , dotationem z^ erc6lionem cum /ingulis fuis modis (^ conditionibus

prctaciis fua au&oritate ordinaria & per transfixurn confirmare , ratifica-

re & approbare ipfamque Capelianiam in titulum beneficialem erigere ,

predia terrarum affignata & m pojierum affignanda gaudere debere Eccle-

fiaftica Itbcrtate deccrnere nee non bonejtunt virum Dominum Wilhelmum
Zuyrmondt Tresbyterum TrajcBenfis 'Diocefts Cappellanum ipforum pro

prima vice in di^a Vicaria injlituere & inveftire dignetur. Cui quidem

Domino Wi\he\moXnyrmondt Tresbytero prefato exigentibus fuis me-

ritis Fundatores prediCJi prefatam Vicariam pure , fimpliciter & propter

*Deum contulerunt, ac tenore prefentium conferunt & donant ipfum ad
eandem in Dei nomine prefentando , fuper qmbus omnibus ^ fingulis pre-

mijjls Fundatores petierunt ipfis conjunEiim & divifim fieri

a me Notario publico fubfcripto tinum feu plura publicum feu pnblica in-

flrumentum vel in[lrumenta.K_A£lafiierunthec in domo inhabitationis con-

jugurn fundatorumfupradi^orum fub anno , mdi^ione , menfe , die , hora&
Pontificatu ,

quibus fupra \prefntibus ibidem honorabilibus&circumfpeBis

viris 'Domino Paulo ///«? Gerardi de Huesden Curato Hagenfi ante die-

to, Magijlro Henrico de Amyda, utriusque juris Doflore 6" Arnoldo

filio Tiieoderici de Tiell layco Traje£ien/is 'Diocefis tejiibus fide dignis

adpremijfa vocatis (pecialiter & rogatis.

Sic fubfcriptum cum quodam figtllo Florentii de Dzmfubfignato.
Et ego Florentius de Dam Clericus TrajeHetfts Dyocefis publicus Impe*

riali atittoritate & ordinaria ad mijfione Notarius qui premiffe fundatio-

7ii dotattoni & ereUioni omnibwque aliis & finguUs durn ut jicut premiiti>

Kkkkk I tuf
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tur ficrent & agerenUir una cum prermmnatis teftibus prefens adfui eaque

Jic fen vidi & audivi , Idcirco hoc prefens fuhlicum inftrumenttim per

alimn me prepedtto aliis negotiis fideliter fcriptum exinde confeci y fub'

fcripf^publicaviy & tn hunc publicam formam redcgi, figmque & nomine

men folicis & confuetis fgnavi rogattis & requifitus in fidem & tejiimo-

fiiuvi ventat is omnium premif^omm.

Bevcftiging van de voorfz kapellaiiie door David van Bourgondie , Bif-

fcbop van Utrecht.

DiylVIB BE BOURGONVIA T)ei & x^poforice fedis

gratia Epifiopus TrafBcnfis Univerfis & fngulis Chrtfto fidelibus

tarn prefenttbus quam futuris jaluiem ; In eo qui ejt omnium vera falus

cultum dtvmum Jemper augeri cupiens , ad humilem fupplicationem dilec-

torum noflrorum Gerardi T)omini de AITendelft & Beatricis de Dalem
conjtigum legitimorum & conthoralium nojire "Diocejis Fundatorum , data-

torum & erctlorum Cappellanie five perpetne Vicarie^ de qua in inflrw

mento publico yscui ha Uttera me£ trajisfiguntur ,ft mentio fundationem

dotationcm- & ere&ionem ejusdem Capelbrnefive perpetue Vicarte pro ut

in eodem tnfintmento defcribuntur tenore prefentturn ratificamus ^ approba-

mtis & m l^ei nomine confirmamus jure matricis Ecclefie nee non jure

.... quibus nullatenus derogare intendimus t jemper falvis ip~

famque Capellantamfive perpetuam Vtcariam tn tttulum Benef'cti perpetui

erigtmus (^' bona ad tllam in dtBo inftrumento affignata ^ in pofterum

affignenda de cetero fore & effe Ecclefiaftica decernimus ^ fub Ecclefiaf-

tica Itbertate tuenda y nee non difcretum virum 'Dominum \\ ilhelmum
Zuyrmondt presbyterum noflrc 'Diocefis ad di^lam Capellaniam five per-

petuam Vicariam nobis prefentatum primaria vice in/ittuimus eandem fibi

cum omnibus jiiribus & pertinentiis fuis conferimus per prefentes , ^o-
circa univerfis & fngulis 'Presbjteris & Clericis nobis fubditis fub pena
cxcommunicationis &fufpenfionis difriBe precipientes mandamus , quate-

nus pnfatum Bominum W ilhelmum Zuyrmondt cum ad hoc pro tempo-
re ejusdem in vim prefentturn fuerint requifiti feu aliquis eorum fuerit re-

quifitus in & ad corporaiem i realem & aUualem pof^effionem ditle Ca-
pellanie five perpetne Vicarie juriumque & pertinentiarum ejusdem reci-

piant J admittfint & indueant feu aliquis eorum recipiat y admittat & in-

ducat cum folempnitatibus debitis & confuetis volumus tnfuper & fub pe-
nis fufpenfionis ^ excommunicationis diflriEie precipientes mandamus Cu-
rato O" '^Dominis de memoria Ecclefie Hagenfis , quatenus diCium Domi-
num Wilhelmum Zuyrmondt & ai£ie Capellanie ejusdem fitccefSores

fiios in perpetuiim ad participationem feu perceptionem memoriarum Ec-
clefie Hagenfis prefate in eorum focieiatem recipiant & admittant vigor

e

diHe Vicarie five Capellanie perpetue quamvis onerata fit plunmis mifiis

feptimanatim
, quam duabus ex caufis nos ad hoc moventibus & prefertim

cum fufficienter dotata fit non obstante claufiila Jiatutorum five Ordina-
tiomim di6le Ecclefie qui incipit. Item quod deinceps ratione vel occafw-
7ie al:cuj:is de novo in Ecclefia Hagenfi fmdandi feu inftituendi Vicarie
altaris CapeHania five beneficii ad participationem feu perceptionem hu-
jusmodi tnemoriarum poffit ac debeat admitti nifi redditus ipfius fundandi

be-

I
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bmeficii ad totum fe extendant annuatim quodfub titulo illius btneficii

pojftt ad fdcros ordines promoveri ^ videlicet ad 'valorem viginti coronarum
aurearum annuatim monete Regis hrahcte cr nvn infra cum onere eiiam
duarum mtjjarum tanttimrnodo & non ampltus feu ultra. In ifforum ordi-

natio7ie per nos novijf/tme per transfixum approbata ^ conformata mcorpo-
rata & inferta harum literarum tejiimonio nojiraruniy'Datum annoT)omini
M. quadringentejirno o^tiagefimo fecundo menfis Julii die ulttma.

Sic fubjcriptum y

FLORENTIUS DE DAM, &c.

H H.

Alo'i'ie voer de gemrente van den Hage wegens oproer over het verho^n
van den impo/i op wjn en bier.

KAERLE by der gratie Gods gecoren Roomfch Keyfer, altyt

vermeerder 'sRyks, Coninck van Germanie, van Spangnen,
van Arragon, van Navarre, van beide de Sicilien, van Ihrlem , van
Hongrie, van Dalmatic, van Croatie (S:c. Eertshertoghe van Oiften-

ryci^e, Hertoghe van Bourgoingnen, van Lothr., van Brabant, van
Styer, vanCarinte, vanCarniole, van Limbourg, van Luxembourgh
ende van Gelre, Grave van Habibourg, van VHaendren , van Tirol,
van Artois, van Bourgoingne, Palsgrave en van Hcnegouwe, Lant-
grave van t.lfate , Prince van Zwave , Marcgrave van Burgouw , en
des Heylicx rycx, van Hollant , van Zeelant, vanPhiers, van Ki-
burg, van Namen en van Zutphen, Grave, Heere van Vricslant »

van up ten Windesmarck , van Sclavonic, van Porlenau, van Salens

ende van Mechelen ; Doen tc wetene alien jegenwoirdighe en toeco-

mende ontfangen te hebben die oitmoedighe fupplicatie van den ge-
meen bueren van onfen Dorpe van den Haghe en Haegambocht in

onfen Lande vanHoilandc, inhoudende hoe dat zy Supplianten on-

lancx by diverfche fchattingen , leeningen en anders zeer getravalleert

2yn gevveeft by den Rcgeerders van onfen voirfz Dorpe, wair vuyt

ende ter occafie van dien veele van hemluyden begonnen hebben te

murmureren,byfonderedie overmitsdat zy Supplianten van den jaere

feventhiene leltleden harwarts gegeven hebben dubbelde excyfen en
dairenboven noch meer getravalleert zyn gewceft met diverfche feat-

tingen en leenngen, dan zy te voren uaren, doen fyluydcn maer
enckele excyfen en gaven , ende daer toe dat van den voerfz fcattin-

ghen ende leeningen ende generalyk van al'e 't incommen van den
voirfz Dorpe van den Haghe ghecn befcheydelyke rekeninge gcdaen
en hadde geweeft, waerom die voirfz Regierders vernemende die

voirfz murmuratie, zoo hebben cenighen van hen verboden den ge-

zwoeren biervoerders, dat zy niemandt byer thuys voeren en fouden,
ten waere , dat den Ontfangcr van den e-iLcys eerft te vollen voldaen

waere van den voijrfz dubbelden excys, fonder nochians dair af eeni-



fi48 B Y L A G E N en

ge pubticatie off Miytroepinge te doene , daer vuyt eenige van de

Supplianten nocli meer begoUen re murmureren, wantet Icamele !uy-

den bylonder den tappers zeer laltich vallen foade den voUtn excyste

moeten betalen, eer dat zy 't bier in den kelder hadden ; Lnde hier-

uyt es gebuerc, dat veel gebreck biers gewcell is in onfen voirlz Dor-

pe van den Haghe, zoo dat eenighe van den Supplianten tegens den

voerfz verbot en ordonnantie gewillicht hebben eenen Schuytevoer-

der gheen biervoerder zynde, gcnoemt die Coi\er, zekere byeren

op te voeren ; 't welk hem nyct geoerloft en was te doen ; vuyt

vvelke zaicke die Bailliu van den Haghe den felven Schuytvoerder

heeft willen apprehtnderen en vanghen ; Ende alzoe die voirlz Bail-

liu den zclven Schuytvoerder nj^et en heeft connen gevinden in den

Haghe, verllaen liebbcnde a's dat hy tot Delft was, zoe heeft hy

zoe vele gedacn aen den Schout van Delft, dat hy defe voirn. Cofter

heeft doen apprehenderen en gevangen te zeynden binnen onfen Dor-

pe van den Haghe -, 't Welk vernomen hebbende een zeker getal van

vrouwen dc~n voiriz gevangen den Dienaers ontwellicht hebben en den

gevangen los gemaekt ; dewelke los zynde verduchtende van nieuws

gevangen te wordtn by den Bailliu, is gegaen in die Prochiekerke al-

daer up ten xxj^". dach van Januario lellledtnna die middach , twelk

vernemendc de voirlz Bailliu , is gecommen mit onfen Procureur Ge-
nerael in Holland en zekere Dienaers binnen die voirfz Prochiekerke

onder de vespren, daar veel volcx was, ende hebben hen gcpoocht

den voerfz CoO.er Schuytvoerder binnen die kerke te vanghen en mits

forife vuyt te voeren, waerom eenige van de Priefters aldaer vvefen-

de, beduchtende die kerke gemolelteert teworden, hebben 't felve

mitrer daedt belet, ende mits die rumoer die aldair gebuerde, foezyn

vele van den Supplianten alloc vvel van binnen als van buyten der ker-

ken vergadert geweeit ; Ende is zoo veele gedaen zoo by den Pries-

ters zoo by eenighen van den Supplianten, dat de voerfz Procureur

en zyn lubitituit gefloten zyn geweell binnen die Sacriftie van der

voirfz kerke, waerinne vele van den Supplianten hem bewaert heb-

ben . zoo dat de voerfz Procureur en fyn fubllituyt mitten voirfz

Coiler Schuytvoerder alle die nacht daerinne hebben moeten blyven

nyet jegenlkende oic zekere goed onderwys den Supplianten by ee-

n^gen goedcn Heeren gedaen ende 't sander daechs fyn die voirfz

IVocureur en fyn fubflituyt vuytter voerfz kerke en Sacriitie gelaeten,

maer en hebben den voirn. gevangen mit hen nyet moghen nemen ;

Plier vuyt foo is noch meerder rumoer en beroerte geweeft onder de
Supplianten mannen en vrouwen, die zeer gemurmureert hebben »

omme den voirfz dubbelden excys af te hebben en nyet meer te ghe-

ven dan drie groete up elk vat biers, gelyck zy voir den jaer van
XVc. en zeventhien te geven plaghen, daer up dat 't meeftendeel

van de Supplianten zoo vait gebleven hebben dattet hemluyden by ee-

nighe onfer Raetsluyden van Hollant en middelaers in defen faeke

omme meerder inconvenientente fchouwen geconfenteert en geaccor-
deert es gewecll, en desgelyk den voirfz excys te doen ontfangenby
eenighe die de Supplianten genomineert hebben, verflekende dair af
den l reforiers en ontfangers by die van den Gherechte daer toe van
te voortn gellelt totter tyt toe dat die rekeninghe van den incommen

van
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van den Haghe befcheydeljken gedaen en gerecoleert fouden wor-
den ; Lnde is mitsdien gebefoignecrt geweett tot recolemente van de
voerfz, rekeninge by zekere CommiflariHen van onfen wegen dacr toe

geordonneert , waer af onfe Stadhouder van Holland, Zeeland en
Vrieilanc den Grave van Hoichllraete zekere informatie heeft doen
nemen, daer toe de Supplianten geinduceert zynde groete vergade-
nnge te fchouwen en huer faeken met rechte en juftitie te vervoigen

;

omme 't lelve te doene geconllltueert en macbtig gemaect hebbcn
vuyt elc buerte twee drie ofte vier perfoenen die dickuils en tot diver-

fchen Itonden by een vergadert zyn geweelt ende hebben verfocht
veele en diverfche perfooncn Suppoeften van onfen Hove van Hol-
lant en anderen hcnluyden in huere zaeke te willen helpen racdcn,
die dairomme dickwiis mede gecommen zyn in hturluyder vergade-
ringe -, Ende desgelycx hebben eenige by den Supplianten dair toe ge-
Vequireert zynde, hem bevonden binnen onfen dorpe van Scevenin-
ghe ende anderen plecke gelegen onder Haechambocht , ende der
bueren aldaer helpen inilrueren om defe voerfz faeke ten eynde te

brenghen , ende hierenboven alfoo by onfen voerfz Stadthouder en
Raede \ an Hollandr eenige van den Supplianten ofce van huere conforten
gevangen fyn geweeft, foe is wederomme veel murmur.itie dair up
gevallen in fulken fchyne, dat onfe Stadhouder omme te fchouwen
mterder inconvenienten heeft binnen onfen Dorpe van den Haghe
doen comen een feker getal van knechten van oirloghe tot twee of
drie hondert meer of min , die weike onweerdelyk van eenighe van
den Supplianten toe gefproken zyn geweeft, en es maniere gemaift
of men die felve foude hebben willen refifteren metter daec, foe dat
die knechten 't zelveoic verduchtende Jiebbenhoer buffchen eensdeels

los gelaeten onder 't volck, daer af dat drie of vier perfoonen ofmeer
gequetltzyn geweeft, hebben oic eenighe van den Supplianten manie-
re gemaift ende woirden gefproeken in fulken fchyne of fy eenige
van dm gevangen mit crachte fouden Jicbben willen vuyt die gevan-
gcnUFe haelen ; In welke Itucken en andere veel particulicrcn laulten

die zy niet en fouden connen verhaelen , zy kennen groetelicken mis-

daen te Jiebben, en tiairomme en fouden nimmermeer geiufl: (yn van
hartc, noch onder ons in den voiriz Dorpe van den HagJie wcl dor-

ven blyeven ter wooningen , zoo zy tot nu toe gedaen liebben , maer
die fehe met wyfven en kinders fouden moeten habandonnercn en
in vreemde Landen te trecken en aldair in ermoeden te leven-, Ten
waere onfe gracie , van dewelke funderlingh van onfe generael aboli-

tic van al den feyten en flucken voerfz mit al 't gheen dat ter cauie

van dien gebuert, gevolcht ende gefchiet is in *t generael en in 'tpar-

ticulier , het zy by mannen of vrouwen , Edelen of onedelen , Geef-
telyke en weerlycke , hueren Procureurs > Advocaten , Raeden , Sol-

liciteurs en toeftanders ende oic van alien peynen ende amende corpo-
relle, criminelle ende civile ende van des al in eft'ecie zy tegens ons
juftitie ter caufen als boven misdaen en verbuert moghen hebben » aen-
ziende by ons den getrouwen dieniten, die zy ons Jiier te voren ge-
daen hebl^n , ende dat hueren misdaden , fauken en abufen voerfz
meeftendeel vuyt flinck ingeven en informatie ende oic vuyt fimpel-

heyt geprocedeertzyn, zy ons oitmoedehck gebedcn hebben, SOE
LlUl EST
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E'V S'T, dat de faeken voeifz overgcmcrd gehadt hicr up 't advys

van cnfen voerlz Stadhoudcr, van heer Joos Laiiivrcns Dotior Prdi-

dcnt van onfen Grootcn Raede aldaer tot onien voerlz Stadthouder

gecommitteert cnde van den Luyden van onfen Raede in Hollandt *

wy den voirfz Supplianten abfenten als prefcnten genegen wefende tot

huere Supplicatie , ende willende hem luyden in defen gracie vocr

Itrancheyt van rechte prefereren> by de deliberatie van onfezeerlieve

en zeere bemindc V'rouwe en iMoeye die Eerilhcrtoghinne van Oil-

tenrycice, Hcrroghinne en Graefvinne van liourgongnien , &c. van

onien wegen Kegcntc en Gouvernante in onfen Lande van heru acrts

over, ten advyi'e van onfen lieven en getroinven die Hooft en Luy-
den van oniln fecretcn Raede en Fynantien neftens liaer geordon-
neert,vuyt onfe fonderlinge gracie » au6toriteyt , volcomcn en abfo-

luyte macht quytgefcholden , geremitteert , verghevenengeabolleert

hcbben, (juytichelden, rennitteren , vergheven en abollercn by dcfen

alien den voerfz faiten , deliften , melufen en abuf'en bovengeroerc

mit hueren dependentien en des aldair af dependeert en naergevolgt

in hoe en inwat maniere't felse gjfchiet zy in 't gemeen of in 't parti-

cuiier, in *t openbaer of in 't heymtlicke , by mannen of vrouwen

»

edelen ofonedelen, geeltelyken of vveereltlycken , en daer toe alle

peyne, amende en off'enfie lytlycke en criminel, in den welckcn den
voerfz Supplianten of eenige van hen ter cauien van den voerfz faul-

tcn , deliden en mefuien , dien circomftantien en dependentien tegens
onfen juftitie, hoe dat geweeft zy, mefdaen en misbruyckt moghen
hebben , en defelven ende yegelyck van hen defe aengaendc gerelli-

tueert hebben en reltitueren tot hueren goeden fame ende name tot

alien onfen Landen en Heerlykheden en tot hueren onverbuerden
goeden ende zo zy waren voer de toecoempfte en gefchiedeniile van
den voirfz deliften enmefufen, abolerende en te nyet docnde alien

daghinghen , procedueren , deflfaulten , fententien en condempnatie
ter caufen van den voerfz. meiuien en hueren dependentien tegens
de voerfz Supplianten of eenighen van hen gedaen ofte ghefchiedt en-
de imponerende hier op onfen Procureur Generael en alien anderen
onfen Otlicieren , als defen aengaende ecn eeuwich fwyghen en lilen-

tium, Behoudelick dat de voeriz. Supplianten voer amende civile van
den voerfz mefufen, deliden ende faulten die fomme van twee duy-
fent vyf hondert gulden van viertich grootcn onfer Vlaemfcher mun-
ten elkc gulden eens gheven en betaelen fuUen , zoo zy met onfen
voerfz Stadhouder overkommen fullen, Ende dit in handen van den
gheen van onfen Rentmecilers of andere Ofliciers die 't behoiren i'al

,

die welke dair afrekeninge, bewys en reliqua fchuldich fal wefen te

doene als van den anderen van zynen ontfanck; Ende daer toe datde
culpabellte van den voerfz Supplianten ter nominatie van onfen voerfz
Stadthouder Generael den Grave van IHoichitraetcn ten dage van de
publicatie van defen onfen gracie en ten lancxile binnen acht daghen
dacrna volgcnde ter caufe van den voerlz deliden en mefufen eerlycke
reparatie fullen doen jegens ons en jullitie ter ordonnancie ende aen
den perfoene van onfen voerfz Stadhouder , die wy dair toe mits de-
fen committeren hier af ende van onfe jcfren.v oirdighe gracie; Vuyt-
gefonderc ende by expres gereferveert Mriaen die Smit, alias har-

nas-
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nafmaker, Heyn Huges, Pll Robrechtsz, ende fonder innovacie van

den YonnifTe ende appointtemente tegens meefter i'/>/^rdeSecrecaris,

Sche/ Mel Procureur eh ^driaen Cornelisz in huere cracht blyvende.

Ontbieden dairom onfen voerfz Hoofc en Luydenvan onfen Secreten

Raede , den Prefident ende den Luyden van onfen Grooten Raede ,

onfen Stadhouder eh de Luj'den van onfen Rade en Rekeninghen in

Holland, onfen Bailliu en Schout van denHaghe, en alien onfen
Officieren ende onderfaeten dien die aengaen fal , dat zy van onfen
voerfz quyifcheldinghe , remiflie , verghitfenis ende abolicie ende van
al den inhoude van defen den voerfz, Supplianten in der manieren als

boven doen eh lacten genyeten eh gebruycken ruftelyk en vredelyck

fonder hemluyderi of eenighe van hen dair tegens in lyve of in goede
ecnichfints te turberen ; Ende of zy eenige van hen of liueren goe-
den nu of namaels ter caufen van den voerfz mefufen gevangen of ge-
arrefteert waren, zy den felven van ftonden aen flellen of doen flellen

tot volcomen lollinge , want ons alfoe gclieft Ende ten eynde dat

dit goet, vail en geliadich blyven tot eeuwighen daghen hebben wy
onfen fegel Jiier aen doen hangen , Behoudelyck in alien faicken ons
rechts en een ycgelyck fyns in alien. Gegeven in onfen itadt van
BrufTcl in den maent van Oigfte in 't jaer ons Heereh duyfent vyf
Jiondert vier en twintich, ende van onfe Rycken, te wetene van den
Roomfchen en Hongereri 't fesfte, en vah Spaengnen , &c. 't negen-
flen

;

En wasondergefcreven opde vouwe, by denKeyferin fynRade,

En getekent

,

L. DUBLIOUL.

Ge^xtrahcert uit hec dcrde Mcmoriaal van Sandelyn
, fol. ff verfo tot f 8 verfe

11
Ferbod van ifnig geweer te dragen hinnen den Hage en Haag-

ambachti uitgezonderi , &c.

KAERLE, by dcr gratie Goids gecoren Roemfch Keyfer , altyt

vermeerder des Rycks. Coninck vanGermanien, van Spangien,

&c. Alzoe tot onfer kenniiTe gecommen is , dat binnen onfen Dorpe
van den Haghe dagelycxs veel infolentien gefchieden van vechten en
anders , foe wel by dage als by nachte dair vuy£ gefcapen zyn doot-
flagen en andere quetfingen te gebueren, 't welck al toecompt, over-

mits dat een yegelyck jonck en oudt hem vcrvordert te dragen quade
ende felle wapenen, ende hem dairup betrouwende zyn , dat alzoe

nyet en bchoert , A L S O E oick onlancx vuyt crachte van zekere
brieve van abolitie geconfenteert den gemeenen buyeren van onfen
Dorpe van den Uaghe en Haech-ambocht fommige perfonen gcdaen

LlUl 2 heb-
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jiebben amende honnoraWe voor hem en die buyfren van den Haghe

en ilaech-ambocht , die culpabel zyn van der commotie endc uploop

gebuert op Sinte Agnicten dach leftleden , ende dairnair ende oick:

op ten XXVJc". der maandjuly leltleden, endedat 'tfelve denvoerfz

perfoenen die d'amemie gedaen hebben , hueren kinderen of vrunden

in toecomenden tyden foude mogen comen tot verwytinge ende be-

fpottinge by hueren quaetwillende , 't welck oickalzoe nj'et behoorcn

en foude, SOE IS F, dat wy willende hierinne voorfien U com-
mittcren mits defen te gaen op ter Stedehuys in den Haeghe ter plaer-

fen , dairmen gewoenlyck is pubiicatien te doene en elders dairt van

noode wefenlal, tnde aldair van onfen wegen condicht, vuytroupt

en gebiet zeer fcerpelycken , dat nyemandt wye hy zy van nu voor-

taen hem en vervordere eenich geweer als daggen , degens ofte lange

meflen te dragen of anderc geweer dien ecjuipoHerende by 6'^^e ofce

by nachte op peyne van vyfKarolus guldens te verbueren tot pr(>'^yie

v^n onfen OflB-cier van den Haghe, ende dairenboven arbitralyck ge-

corrigeert.te worden, vuytgefondert alleen onfe Olficiers en hueien

dienaersj Gebiedende voorts van onfen wegen , dat nyemandt wye
hy zy tot geenen tyden hem en vervorderen die voorfz perfoen^in die

d'amende honourable gedaen hebben ofeenigevan hem of hueren

kinderen of vrunden ter caufe van dien eenich vcrwyt ofte b:fpottin-

ghc tc doen in wat manieren dattet zy direftelyk of indireftelyk op
peynen als voeren. Van 't welck te doen wy U geven volkornen

macht en fpeciael bevel. Ontbieden dairomme en bevclen alien onfen
Officieren, Jufticieren, Dienaeren en onderfaeten, dat zy U in dit

doende tot uwen verfoucke ernftich verftaen en obedieren ? zondcr des
te laeten in eenigerwys, op alle 't gundt dat zy onfen thoorn duch-
tende zyn ende dair jegens verbueren mogen. Gegeven onder onfen
zegel van den Leenen die wy nu ter t3'-t in onfen voirfz Lande van
Hollandt gebruycken hier onder up tfpatium gedrud up ten X Xen.

dach van Augufto in 't jaer ons Hceren duyfendt vyfhondert vieren-

twintich , en van onfen Rycken te weeten van den Roomfchen en
Ilongrien 't zefle en van Spaengen 6<.c : \ negenlle

Ende onderftondt gefcreven, by den Keyfer ter relatie van den
Stadhouder, Prefident en Raide van Hollandt Zeelandt en Vries-
landt.

Ende ondergeteikent,

A. SANDELIN.

En onder ftondt gefcreven, Uphuyden den XXJen, dach van Au-
gufto foe heb ik Loys PVyelant Deurwairder &c my getranfporteert
alhier binnen den Hage up ter Stedehuis aldaer, ende naer behoirlyc-
kc clocke gellach in prefentie van den Bailliu openbaerlycken voor

, den gemeenen volcke aldaer vergadert wezende gepubliceert en ver-
cundicht t'inhouden van denPlaccate, daervan copie hier voeren ge-
fcreven ftaet ende eenen yegelyken van 'sKeyfers wegen zeer fcerpe-
lyken geboden en bevelent'inhouden van dien te volcomen tachter-

t'olgen
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volgen en obedieren. T'oirconden myn hantteyken hier onder ge*
ftelt ten dage en jaire als boven.

Ondergeteikent

,

L. WYELANT.
Garegiftrecrt in 't } Mcmor. van Sandelyn/o/. 60 en <Si.

K. K
Aii^orifatie op Burgemrs. luan den Hage^ om in de Kloojier - kerk Jia!-

liiigen te niaken voor de paarden van de Compagnie van den
Heere van Villers.

Den 18 Maart ij88.

ALfoo de Staten van Holland en Weftvriesland nodig bevonden
hebben binnen den Hage mede te doen accommoderen de helft

van de Compagnie ruyteren van den Heere van Villers^ boven de
Compagnie ruyteren van den Heere van Barebon ; ende de Burge-
meefteren van den Hage verklaart hebben , dat haerluyden niet rao-

gelyk is de paarden van de voorfz, halve Compagnie van de Heere
van Fillers van ftallingen te voorfien , overmits alle de ftallingen by
de ruyteren van den Heere van Barchon en anderen waren geoccu-
peert : hebben de Gecommitteerden van de Staten , omme meerder
laften en fchade ten platten lande te verhoedcn , de voorn. Burge-
meefteren geauthorifeert en authoriferen by defen , in de verva/len

kcrke van het Kloofler van de Predikaren alhier , tot kolte van den
gemeenen Lande , te mogen docn maeken foo vee/ lettieren en krebben als

nodig zullen zyn , omme de paerden van de voorn. Compagnie te injlal-

leren y waarvan behoorlyke ordonnantie verleent fal werdeh, omme
by die van den Hage aen haerluyder contributien ingehouden te mo-
gen werden.

L» L, i» loco

Begrooting van de penfioenen voor de Franfche gevlugte Predicanten 5

mitsgaders repartitie van defelve indefomme van 15000. guld.

Extract uit de Refolutien van de Heercn Staten van Holland en

Weftvriesland in haer Ed. Gr. Mog. Vergadering genomen

op Saturdag den i6. Januarii j686.

BY refumptie gedelibereert fynde op de begrotinge van de penfi-

oenen oftraaementen, die de Predikanten van de gereformeer-

Lllll 3 ^e
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de Religie uit Vrankryk in deze Provintie gevlugt zoude behoorea

te werden toegelegt uit de Ibmme van 25000. guldens jaerlyks by

haerEd. Gr. Mog. Reiblutie van denz3 dezer loopende maenc daer

toe vail geltelt , en voorts op de veideeliilge van dezelve Predikan-

tcn onder de Heerenvan de Kidderlchap, en de lleden van den 7.ui-

dcr - quartiei*e , ihgevolge van de voorfz Rcfolutie van den voorlz

2.3 deler loopende maent door de gem : Heeren van de Ridderfchap

ende deLeden van den Zuider
-
quartiere gedaeh j breder gemelt on-

der de notulen van den 14 daer aenvolgende ; is goetgevonden en
verilaen, dat aen iederPredikant die is getrouwt of getrouwt zynde,
met kinderen is gechargeert , zal worden toegevoegt een tradtement

ofte penfioen van 400 guldens sjaers, en aen ieder Predikant, die

niec getrouwt of getrouwt geweell zynde met geen kinderen is be-

laft, een traftcment of petifioen van z^o guldens des jaers ter voUer
concurrentie van de voorfz xfooo guldens sjaers ; dat voorts het ge-

tal van de voorfz Predikanten onder de gem : Heeren van de Rid-
derfchap cnde de gemelde Heeren van den Zuyder- quartiere zal

werden gereguleert , dat dezelve Heeren van de Ridderfchap verklaert

hebbende , thaerer difpofitie niet meer te begeeren , dan de bcilellin-

ge van een Predikant , de voorfz bellellinge van dien eenen Predi-

kant thaerer difpofitie zal werden gelaten ; Dat voorts by provifie

aen de difpofitie van de Heeren Burgemeeftcren en Regeerders van
Dordregr en Haerlem fal werden gelaten de beftellinge ieder van fc-

ven Predikanten ; Delft die van les Predikanten , Levden en Rotter-
dam ieder die van agt Predikanten ; Amllerdam die van feftien Pre-
dikanten -, Gouda die van vyf Predikanten ; Gornichem die van drie
Predikanten ; Schiedam, Schoonhoven, endenBriele, ieder die van
twee Predikanten, ende Societeyt van 's Graven - Hage die van drie
Predikanten.

Onder ilont:

accordeert met de voorfz Refolutien.

L L- 2. loco.

Begrootwg van de penjioenen voor de France gevJugte Predikanten
,

mitsgadcrs repartitie van defelve in dejomme van izooo. gu/d.

Extraft uit de Refolutien van de Heeren Staten van Hollant en
Weftvriefland in haer Ed. Gr. Mog. vergadering genomen
op Saturdag en Sondag den zi. en ii December 1686.

BY refumptie gedelibereerc zyndc op de begrooting van de pen-
fioenen of tractementen, die de Predikanten van de Gerefor-

meerde Religie uit Vrankryk in dcze Provincie gevlugt, foude be-
hoorcn te werden toegeleit uit de fomme van ixooo guldens jaerlyks
by haer Ed. ,Gr. Mog. Refolutie van den fejden defer lopende maent

daer
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diier toe vaflgellclt , ende voorts op de verdeelinge van dezelve Pre-
diKanten onder de lieeren van de ividderfchap ende de Stcden van
denZuider-quartiere: Is goct gevonden en verltaen , daL aen ieder

Predikant die getrouwt is of gecrouvvt geweeit zynde niet kinderen
is eechargeert , zal werden toegevoegt een tradement ofpenlioenvan

400 guldens sjaers ende aen ieder Predikant die niet gecrouvvt, of
getrouwt zynde met geen kinderen is belall , een tradement of pen-

liocn van x^o guldens sj;iers ter voile concurrentie van de voorfz
izcoo guldens sjaers ; dat voorts het getal van de voorfz Predikan-

ten onder de gemelde Heeren van de Kidderfchap ende gemelde fte-

den van denZuyder-quartiere zal werden gereguleert ; dat dezelve
hieeren van de Ridderlchap veiklaert hebbende chaerder difpofitie

niet meer te begeeren dan dc befteliinge van een Predikant, de voorfz
beftellinge van dien eenen Predikant thaerder difpolitie zal werden
gelaten ; dat voorts by pro\ifie aen de difpofitie van de Heeren Bur-
gemeeiteren en Regeerders van Dordregt, Haerlem, en Delft zal

werden gelaten de bellellinge ieder van drie Predikantcn ; Leyden
vanvier, Amfterdam van tien, Gouda van twee, Rotterdam van vyf
Predikanten, Gornichem, Schiedam, Schoonhove , den Briel en die

van de Societeic van 'sGravenhage ieder van een Predikant ; Wel-
verftaende dat eenige van de plaetien van de voorfz Predikanten ,

zoo wel die nu in kragte van deze haer Ed. Gr. Mog. Refolutie zul-

len werden aengeftelt als die gcene die aengcftelt zyn in kragte van

der zelver Refolutie van den ^o Januarii leffleden, komende te vacee-

ren door het afllerven •, vorderen of verlaten van de voorfz Predi-

kanten , geen fuppletie op anderen zal mogen gedaen werden , dan
met expreile fchriftelyke bewilliging, het tradtement van die geene

die geftorven, gevordert of verlaten is , zal vervallen ten behoeve van

den Lande. Des is uit finguliere confideratien aen Burgemeeflers en
Regeerders der ftadt Gouda geaccordeert ende toegeftaen, dat dezel-

ve voor deze mael zullen mogen fuppleren in de plaets van Le Su"

eur dezer wereld overleden.

Accordeert met de voorfz Refolutien,

En was getekenc,

SIMON VAN BEAUMONT.

M. M»

Lyfrenten van 18 pond, jaarlyks door deGaflhuhmeeflers van St. Mko'
laas Ga/tbitis te betalcn aan Floris Klaefz , &c. en na hiinne dood ,

vier melk-kocicn eeiiwelyk te onderhoiidenten behoefder zieken, &c.

wY Scepenen in den Hage doen condt alien luden , dat voir ons

quamen Claes Tktenz:, Mr. IVouter Berbier., Huge Claesz,tn

Jan
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Jan Huge Claesz van Dam , Gafthuysmeefterert van Sinte Niclaes

Galihuys in den Bage en verlieden iculdich te vveien F/o?ys Ciaesz

en Emmen lyncn getrouweden wyve te famen en den lanck lyvich-

lien van hem beyden , achtien pondt HoUants payements 'sjaers , hen

beyder voirlz en den lanck lyvichften van hem beyden leven lank

geduyrende en niet langer , te betake alle jair hoir beyder leveu

lanck gelyk voirlz is tot linte Pietersdage ad Cathedram. hnde defe

voirfz. Lyfrenten hebben die Gafthuybmeefters voirfz den voirlz

F/orys en Emmen en den lanckikn levende van hem beyden alle jair

hoir leven lanck vcrfekert mit delen brief te verhaelen an twee mar-

gen lands leggende by Noirden den Co;Y^;/Z'o/i'/j en noch anvyf raargen

lants leggende in Aeticamp an die wellfyde van den Moerwege en

voirt an alle all'ulkclanden en renten als dat voirfz Gallhuys nu ter

tyt heeft of vercrygen mach, en na hoire beidere doot io fyn voir-

wairde en die Gailhuysmeelters hebben gelooft en geloefden voir

hem en voir hoeren Nakomelingen gelyk voirfz is , dat ify ah dan

copcn fiillen vter mekte kocyen , die wellcc koeyen zy tot ecivigen dageii

gcboiidcn [illleu wefen te onderhoitden tot aire tyt a'lfo lange ah dat Gall-

huys Jiaet tot hehoej en laveuiffe der armenfiekeu meufcheii, die dair

dan ter tyt in ivejeu en in leggeu fullen of die bin-namaeh iu comen jul-

Jen , Behoudelic dat die Gallhuysmeellers voirlz dan in den tyt we-

fende , nemen en hebben fullen uyt den gemenen reetllen goeden ,

die die lancklyvichften van Flojys en Emfuen voirfz mit ter doot ruy-

mcn en afterlaten fullen , veertich pont payements voirfz. an gelde

eens , om die voirfz koeyen dair mede te copen , En vvair 't dat fy

of hoir Nakomelingen in den dienfte voirlz des niet en deden , en

tot eniger tyt gehreckich dair in vielen , des God voirhoeden moet

,

fo dat fy die voirfz : vier koeyen tot eeniger tyt niet en onderhiel-

den, fo fouden die Pleylige Geeftmeefters in den Hage in der tyt

wefende, die voirfz twee morgen lants leggende by Noirden dun
Cortenhofch > en oick mede die vyf morgen lants leggende in Aets-

camp an diewcftzyde van dcnMoerwegen voirfz dan terilont mogen
aenvairden tot den aimen behoefen die erllic vry behoudcn fonder

eenich wederfeggen van den Gafthuysmeefters van den Gallhuyffe

voirfz en fonder den felven Gallhuysmeefters hem des te verweren
mit enigen rechte geellelic of wairlic, fonder arch en lilte , In ken-

nilfe der wairheit fyn dcfe brieven twee alleens, dair Florys en Em-
men voirfz. te famen den enen of hebben , en die Gafihuysmeefters

voirfz dcnanderen, die wy uychangende befegelt hebben mit onfen

gemenen zcgel. Gefcreven up ten X V 1
1

J^". dach in Maerte in 't

iaer ons Hecren MCCCC. en tTeventich. En alfo onfe genadige

Heer van Boitrgouje, Grave van Hollant &c. h die Upperjle Fouda-

toir en Collatoir van den voh'Jz Gajlhuyfe , foo hebbe ik Jan van Af-
7^//^f// Rcntemcefier Generael van Noirt - Hollant van wegen en in

den name van mynen genadigen Heere voirfz aile defe punten voirlz.

geconfirmeert en confirmere , En des te getuge hebbe ic myn zegel

mede gchangen an elck van den brieven vouiz up ven dach en in 't

jair voirlz.

*4
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N- N-

14 Pollden Lyfreuteu jaarlyhdoor de Gafibuysnirs. van V St. Nikolaas

*^a/ibuis te betakn nan Lysbeth Floris dogter-, en va haare dood nan

Jiiffr. Barbera Otten dogte}' van Arkel, en na haar beiden over-

lyden., twee Melkkoeien ewelyk te onderhouden -, mitsgaders te

doen een Mif^e op teder Zondag en agt mijfen op ieder Hoogtyd.

WY Scepenen in den Hage doen condt alien luden dat voer ons

quamen die Gafthuysmeeilers van Ster. Nyclaes Gajihuys in den

Hage en vedieden fculdich te wefen Lysbet Florys dochter vieren-

twintich ponden Hollants payments 'sjaers huer leven lanck gedue-
rende te betalen alle jaer op Sinte Marten in den winter , Ende defe

voerl'z lyfrenten iiebben die Gafthuysmeetters voerfz voer huer en
liueren Nacomelingen in den dienften voerlz die voerfz Lysbet alle

jaer huer leven lanck verfekert en verfekeren mit defen brieve te ver-

halen an vier morgen lants gelcgen zuyt van der Hage by den Hoflan-

de, welk voerfz lant belegen heeft an die weftzyde Henrik vanDrie-
len kinder, an die oeflfyde Claes Pietcrsz, op dat zuyteynde die Ka-
dykwateringe en op dat Koirteynde die Heerwech, Ende die Gafl-

huysmeefters voerfz geloven Lysbeth voerfz defe voerfz vier morgen
lants vri te vi'aren als men een vry erf en lant fculdich es te waren
fonder Hofhuer of eenich ander befwaerniffe daer vooren op ftaen-

de, Lnde na huer doot foe heefc Lysbet Florys dochter voerfz defe

voerfz Lyfrenten mit defen brieve gegunt te heflPen , te gebruycken
en te bueren eene geheten Joffrou Barbara Otten dochter van Arc-
kcl^ indien fy in levenden lyvees na den overlyden \^n Lysbet voerfz

huer leven lanck en niet langer. En na heurer beyder doot fo fyn

voerwaerden en die Gafthuysmeeftcrs hcbben geloift en geloven voer

hem en voer hueren Nacomelingen in den dienften als voerfz es, te

onderhouden die Fondacie en Ordonnancie , van den voerfz Gaft-

huyfe nae hoeren beften wetentheyt en vermogen , nacr 't inhouden

van de briven die daer of fyn , Ende fellen die voerfz Gafthuysmee-

ftcrs als dan copen twee melcle koeyen , die welke koeyen fy tot ewi-

gen dagcn gehouden fullen wefen te onderhouden tot aire tyt tot be-

hocj en la'venijfe der armen zieken jnenfcbcn die daer dan ter tyt in leg-

gen fellen of namaeh in cowen mogen. Vr\ noch fellen die Gafthuys-

meeftcrs voerfz gehouden fyn ten cwigen dagen te doen doen alle

Sonnendage eene mifte, en noch acht miflen op merkelyke Hoich-
tyden , alfo dat betaemt , en belopen te famen l x miflen \sjaers tot

der eeren Goids tot troift en lavenille der ermer zieken als voerfz es.

Ende hier voeren heeft I^ysbet voerfz den v oerfz Gafthuyfe gcgeven
an gereden penningen die fomme van een en vyftich ponden groote

Vlaems. En waer \ dat die voirfz Gafthuysmeeftcrs ofte heuren Na-
comelingen die twee koeyen en die tfeftich miflen niet en onderhiel-

den en tot enigen tyt gebreck dair inne viele , dcs God verhoeden
moet, foe fouden die Kerkmeefters in den Hage in der tyt wefende
nemen en verplueren een pondt grooten Vlaems alle jaer op dat

Mmmmm voerfz,
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voerfz lant, Ende Siiit Jacobs Glide alle jaers een pont grooten ,

Daer voren dat iy gehouden lellenvvelen dievoerlz lx milkn sjaers

te doen doen en tonderhouden. En den Predicaeis Cloelter en Mn-
te i^gnieten Cloeller alhier in den JHage te lamen dat dcrde pont

groot te houden en te gcbruyken op die vier morgen lants voiri'z ,

zonder den felven Gaflhuysmeeftcrs hem des te verueeren mit etny-

ge rcchtc gceftelyk ofte vvaerlyck, ionder arch en lille. In kcnnii;e

der vvaerheyt fyn defe brieven twee alleens, daer Ly^bet voerlz cen

eenen of heeft, en die Gafthuysmeellcrsden anderen, die v-y Sce-

pcnen voerfz wthangcndc belcgelt hebben mit onfen gemecnen ze-

gelj gefcreven up ten Xlj^n. dach in Novembri in 't jaer ons I]ee-

ren vyftien hondcrt en drie. En alfoe onfen gcnadigen Hcere den
Eertshertoge van Oeflcnryk en van Eourgoengen 6.c. Graie van
Ho-Jant «Scc : die Upperjie Fotidatoir en Collateur as van den voerfz

Gaflhuyfe, foeheb ik Jacob Goudt Rentemceiler Gencraal vanNoert-
hollant vanwegen en in den name van mynen gcnadigen Heerevoirfz

alle defe voerfz punten geconfirmeert , geapprobeert , confirmere en
approbere mits defen , En dcs te getuyge heb ik mynen fegel mede
gehangen an elc van defen Brieven voirfz up ten dach en in "t jaer

voiiiz.

En was getekent.

J. VELAIR.

OO
Fernieiming van V Tlaccaat ncpende het nucrpagtcn van de JVaag.

MAE^RITS, &c. den eerften gefuorcn exploidier van den Ga-
mete van den Rade inllollant hierop verfocht faluyt; A!fo die

Mecfters van Ste. Nicolaes Gajihuys alhicr in den Hage ons vertoont
hebben, dat 't felve Gafthuys tot onderhoudenilfe van de arme mcn-
fchen aldaer by H. M. RGTioge ^e/brefht van Beyeren als Grave van
Hollant en fundateur van den felven Gcafthuyfe gegunc en gegevcn is

't recJit van de wage binnen defelve viecke van den Hage en Haecl -

ambocht , welkc wage de Meefters van den voornoemden Gafthuyle
in der tyt geweefl fyndc altyts hebben doen bewaren en bedienen by
dc dienaren en boden wonende binnen den felven Gafthuyfe en na
dat fy dagelyx bevinden dat deur fulx doende defelve wage hoe lan-

ger hoe meer gefchapen ware te nicte te comen ; ommc 't welke te

verhoeden en die wederomme in efle te brengen , hebben die voor-
noemde Meefters by goetdunken en believen van den Rentmecfter
Generad van Noort-Hollant met malkanderen gefproken dat fyluy-
den wel van meninge fouden fyn defelve wage van nu voorts aen om-
me tot onderhoudeniiTe van de armen ("die 't wel van doen hebben

_)

aen dc meefte penningen tegeraken, in 't openbaer te verpachten en
eenen beteren regel innete brengen, daer loc fy van tyde tot tydege-

Ob'
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obtineert hadden, brieven van Placcate van dcfen Hove , als op den

13 Mariii 1^5:2., op ten 14 Mej if?^. , den x Junii 1581, , en den

4 Aprilis 1586 en renovaiie van den Placcate van dien op ten 13 Ja-

nuary 1589. J ende om dat fy nu gevvaer worden eenige difordren in

den opheve van 't voorfz. reclit , aen ons verfochten vernieuwinge

van 't i'elve Placcaet, en lall op een Deurwaerder om 't fclve behoor-

lyck te publiceeren. SOO 1ST, dat wy alvoren iiier '^p gehad en

genomcn 't advys van den Rentmeeilcr van Noorthollant in der tyt t

u laiten en bcvelen, dacr toecommitteerencle mits defen, dat g;ybin-

nen den Hage en llaegambacht ter gewoonlyker plaeife openbaerlyk.

voor den \olke cundicht en publiceert. Verbiedende van vi^egen de

hoogc Overigheit en graeffelykheyt van Hollant , Zeelant en Vries^

lant, dat niemant binnen den felven Ambachte en houden eenige \va-

gen ofte wiclitcn, daer men bo^en de tien pondenwegende inne mag
wegen ; bevelende fecr fcherpelyken dat alle die geene die eenige wa-

ren en goeden hebben, vercoopen, vermangelen, diltribueeren , ver-

tieren en levcren by gewichte, het fy in 'tgeheel ofte by llucken we-

gende boven de tiiien ponden , defelve waren en goeden brengen en

laten wegen in do voorfz;. Waege en daer af betalen den behoorlyken

waeggek, den Waechmeefteri) van den felven Waege, en dit allesop

te verbeurte van defelve waren en goeden foo dicke en menichmael

als bevondcn fal wefen de contrarie gedaen te wefen , 't een derden-

deel ten proflyte van de Hooge Overigheyt , 't ander derdendeel ,

van de Waechmeelkr, en 't derde derdendeel van den Officier van

der Plecke, die de voorfz. bruekige perfoonen acliterhalen en berech-

ten fal , van \ welk te doen wy u geven volcomen magt , autoriteyt

en fpeciael bevel. Ontbieden en bevelen daeromme alien Officieren,

Rcchterenj en dienaren dtr voorfz. Hoge Overigheyt, dat fy elc in

den heuren fcherptlyken tocfien , dat 't innehouden van dien onver-

breeckelycu onderhouden werden , procederende tegens de overtre-

ders van dien by de peynen voorfz en daerinne voorts u dit doende

ernrtulyk veri'taen , alle hulp en vordernilPe doen, fonder des te laten,

op alle 't gunt iy des Hoogtr Overigheyts toorn duchlende lyn en

dacr jegens verbeuren mogen. Ons relaterendc u wedervaeren. Ge-
geven in den ILige onder 'c zegel van juiliiie liier onder op 't fpatium

v.^n delen gedruckt in Placcaete op ten 4 December 1607. Onder-

llont gelchreven , by mynen Heeren den Gouverneur , Prefident en

Kadtn over Hollant, Zeelant en Vrieflant , en vfas onderteilcent ^.
Duyck. Hebbende onder op 't fpatium een opgedruckt zegel in roo-

den V. ailchc. Ondcrllont nog gefchreven-, uit cragte van 't bovenge-

fchreven Placcaete, hebbe ik ondergcfz. Deurwaerder ten verfoeke

van de Gaiihuysmeefters in defen genoemt 't innehouden van defen

ter prelentic van Jonkheer Willem van Oiitshoorn , Bailliu van den

Hage, gepubliceert van 't Raethuys alhier ten fine als boven. Adum
den 6 December 1607. By my, en was onderteykent,

P. HOFLANDT.

Geextrahecr: uit het eeiftc Mcmoriaal van Duyk, fol. 515.

Mmmmm » ^"''^
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PP
Fernieirj^wge van 40 dagen Indulgentie te verdlenen ami V altaarvan

St. Cornells in de kapelle der Lep?'oozen.

IUDOCUS T)ei ac i^pojlolica fedis Epifcopus Jeropolitanns Sacre

Theologie 'Profe/sor ac reverendi in Chrijlo Tatris ac Domini 'Domi-

ni Davidis dc Burgundia eadetn gratia TrajeBenjis & Morincnfis

Ecclejiarum Epifcopi in Tonttficalibus Vicarias generals univerfis &
Jingulis ad quos prefentes noflre latere pervenerint y faintem tn 'Domino

fempiternam. 'Fmm gratumque objeqaiiim 'Deo impendere credimusy quo-

tiens ejusfdeles ad opera pietatis excitamus. Cupientes igitiir nt Lapel-

la dorniis Leprofurum extra Hagam Comitis cenfiituta atque in hor.orttn

^ei omnipotentis ^ beatijjtmeque Vrginis Mine ac fan&orum Cornelii,

Sebaftiani, atque Georgii Martyrum dedicata fediile vtfitetur atqne dig-

nvs •vencretur honoribus ^ irtterveniente memorati revt7ierendi in Chrijio

'Pairis & 'Domini Epifcopi Trajeflenfis confenju omnibus hominibus utritif-

que jexus vere confejjis S" penitentibus , qui in diBa Capella miffam ce-

lebraverint ant audierint 'uel qui in die dedicationis feu 'Patronorurr y

PafchCy Penteco/les^ /Ifcenfionts y Nativitatis atque beatiffime Vtrginui

Maria omniumque Apofloloriim feflivitatibus atque '\Dominicis diebus

quinque Pater nofier legerint , nee non qui prefatos Leprofos prefentes &
Juturos vifitavermt vel elemojinas eis pie donaverint vel donari procura-

'verint quotiefcunque , quandocunque & ubicunque eorum aliqua fecerint

.feu adimpleverint y de Dei omnipotcntis mifertcordia ac beatorum ^etri^
Tauli C^poflohrum meritis & tnterceffione ac beati Martini Patroyii nof-

tri confifi , qiiadragmta dies indulgenciarum de injun£iis eis penitentiis

viifericordtter in T>omino relaxamus nofiramm tefiimonio literarum figillo

nrflro quo ntimur munitarum. 'Datum in Haga Comitis partium tiol-

l-mdie anno Domini milkfimo quadringentefimo quinquagefimo fexto menfi
Martii die vicefmia feptima.

Q Q
Dc Fiffchcrje van de vyver en izateren om V Hofin pdgt gegcven adn

V St. K'icolaes Gafthuis en Leprooshuis.

(^ETien by die van de Rekenirige des Graeffelykheids van Hollant

_J de requede hen luyden geprefenteert by de Meelkrs van St.

Nkolaes Galthuis en Meelleren van de arme Leproofen in sGniven-
hage, te kennen gevende, dat in den jaere XV^. dryentnegenticli
ten hehouve van den armen van de twee voorfz Godshuylen in pao-te

gegont en gegeven es die viOcherie van de Viver en wateren om 't

Uof alhier voor een tyd en termyn van thyen doen eerftcomendejae-
fen, innegaende metten jaere XVc. XCllIJ. mits jaerlycs daer voor

be
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betalende aen den Kcntmeefter Generael van Noorthollant vyf cri

twintig ichcll. van twee grn. den fchelling ; Ende d vdorl? buppHari-

tcn bevindende, dat d'vooriz pagt eenige jaeren geleden geexpireert

es , dat die Meellers van de voorlz arme huylen in der tyt weicnde ,

geen continuatie van de voorlz pagt \erfogt hebben , apparentelick

door hec atllcrven en veranderen van de lehe Meellers, en de Mee-

fters \:.n nieuws aencomende daer van geen kennille gehad en heb-

ben , en dat nogtans de Rentmeeflers van de voorlz twee arme huy-

len jaerlycx de voorlz pagt aen den voorlz Kentmeeller Generael vail

Noorthollant betaelt hebben, verfochtcn dVoorlz Supplianten dat

men believe de pacht van de voorfz jaeren by forme van continuatie

te conlirmeren en ratificeren en in regarde dat d'vooriz twee arme

huylen met veel oude arraen en ook ongelbnde luyden belwaerd en

beladzyn, en dagelycx meer en niecr belait en befwaart \^'erden

,

die Viilcherye van de voorfz. \'iver mette wateren om 't voorfz Hof
van nieuws hen in pagte te gunnen en te accorderen voor een tyt van

twintich jaeren voor gelyke fomme van vyf en twintich fchell. van

1 |. grn. den fchelling sjaers, en dacr van doen depefcheren acle in

forme. SOO 1ST, datdievandeRekeningenvoornt. eerllenalvoo-

ren hier op gchad hebbende 't fchriftelyck advys des Rentmeellers

Generaels van Noortliollant Pietcrs Bar, den Meelleren van de

voorn. twee Godshuyfcn toeftaen en accorderen , te mogen volilaeti

mette betalinge van vyfentwintich fchell. sjaers totten jacre XVJ^.

twaelf incluis, en dat fy luiden ten behouve van de felve Godshuyfefi

van nieuws voor een tyt \ an vyftien jaeren innegaende metten loo-

penden jacre XVj<^. en derthien in pagte hebben, houden en ge-

bruyken luUen de Vilfcherie van den voorn. Viver en vi^ateren om't

Hot, mits jairlycx daar voor betalende aan den Rentmeeller Gene-

rael van Noorthollant Pieter Bor of andere in der tyt wefende , der-

tich fchellingen van 1 j. grn. den fchelling , daar voor de voorn.

Meeftcrs zyn gehoudcn te'cavcren ten wel geneugen van den voorn.

Kcntmeefter Generaal , die daer van in rekeninge fal verantwoordefl

na bchooven. Gedaen ten Burcle van der Camere van de Rekenin-

ge in den Hage defcn V 11 Jen Martii XVJc en derthyen.

Was getekent

,

J. VAN LUCHTENBURCH.

R R.

TIaccaat tegens het jchenden c/7w dc boomen langs de Ryswykfe iveg

geplaut.

DE Grave van NalTau , van Vianden , Heer tot Breda , Stadhou-

der Generael , die Prelident en Raide des Coninx in zynre Ma-

)clteics Landen van Hollant, Zeelant en \'rieslant den eerllen ge-

fwooren Deurwaerder en Exploiduier van de Camere van den Raide

Mmmmm 3
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in Hollant df andere Officier hier op verfocht, Saluyt. Alfoe die

bickmeelters van den Hage tot behouf van den zielcen en ziekhuyfe

gcgont en gegonfenteert is geweelt van 'sConincx wegen te mogen
bepooten en beplantcn mit willigen popellcenen, en andcre pooten,

zulks als den felven Ziekmeefters en Kegicrdcrs tou oorboer van de

zicken en Ziekhuyl'e goetdiincken lal, die brcede wecii tulllhen den

Hage en Kyswyk. aen beyden zyden , Lnde hoevvel nyenicnt Ichul-

dich en waer eenig belct , fchade of hinder daer in te dcen , dele

niet jegenllaende liet belieft diverie perlonen vuyt rechte tcmeriteyt ,

wangelaat otte fnootlieyt die poocen en planten op ten vvcch voorfz

gelet en geiloken omme te wailchen, te kerven an Itucken te hou-

den, te Ichillen, en te fcheuren,dat alfoe niet en behoirt tegefchien;

Ende want wy hicrinne beghercn te voorfienen remedieren, S OE
1ST, dat vvy U laften en be\elen5 daer toe committercndc mits de-

fcndat ghy bynnen den iiaghe en elders daer't noot wefen fil, open-

baarlyck voor den volcke van wegen der C. M. by U roepcnde den

OHicier van der i leckcn ift noot, interdiceert en verbied ecnen ye-

gelicken, dat nycment hem en vervordert die vooi-fz, planten, poo-

ten, ryfen of andere boomen en wallchende hout op die kanten van

de voorfz wech geiloken en gefet, te fchilltn, te inyden, te ker-

ven-, te breken ofte vernyelen of oicmit hoeren paerden, of beelten

te laaten breken • etten , fchueren of eenigfints beichadigen op tie

boete en verbeurnilfen van twaelf ponden vanxl. grn 't pond, te

verbeuren een derdendeel tot prouff'yte van den Conink, 't ander

derdendeel tot prouffyte van den Eailliu en OiRcier, die d'eerlte

kennifle en correctie daer of hebbenen doen fal, en 't derde derden-

deel tot prouffyte van den geene die eerfl: 't feyt en meflufe denun-
chieren en aenbrengen fal den voorfz Officier ; Ende by alfoe eenige

kinderen of arme luydcn deden tercontrarie van defe vcrboden , men
fal die boeten aengaende den kinderen verhaelen aen heure cudersen
voochden en den misdadigen en brcuckige perfonen , die de bocte
niet betalen en moghen , lirafien en corrigeren aen hoeren lyven toe

arbitragie van defen Hove of van den Bailju , Schout en Gcrechte ,

die daer ofkennilfe en judicature hebben fullen. Ontbieden daerom-
me en bevelen alien Officieren en Wethouderen , dat fy die hande
daer aen houden en hoer naerfligheyt doen, dat ""t inhouden van de-
fen jegenwoordigen I'laccaet onderhouden en geobferveert word , en
dat zy clcs zoe hun toebehoirt den overtreders en breukigen ftraffen

en corrigeren by den peencn en corredien als vooren , fonder ver-

drach of diirimulatie op peene van 't felve agterhaek en gecorrigeert

te worden arbitralick alsnegligentcn en onachtfaem van des Conincx
geboden en bevelen te obediercn. Ons certificerende wes ghy hyer-

inne gedaen fult hebben, en wedervaren fal wefen. Gegeven in

den Hage onder 't zegel, dat wy noch rer tyt gebruyken , hier op
gedrud op ten X I Jt". dach in April in 't jaer ons Heeren A". X V'^.

en achtien na den loop sHofs van Hollant.

Juc^
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S. S
Authrifat'ie tot bet verkoopen van zekei'e hiiyfwge Jacinde agter de

groote kerke albicr , genaamt de Oude fVage.

ALfoo de Diaconsn van dc Gcreformeerde Nederduiffche kerchi
alhier in den H^ge, den Hove van Holland by Rcqutfte tc ken-

nen hebben gegcven hoe zulx was, dat fy Suppliantcn omme te vin-

den de penningen tot den opbouvv en vergrootinge van bet armeii

Vrouwcn-cn kinder-huys nodich, onder andertn hadden gerelblveert

en beraemt te verkoopen en tot gelde te maeken zekere huyfinge

,

llaende achter de groote kerke alhier genaenit de Oude JVaeg , cnde
by de Supplianten ten anderen tyde gekogt en fukk haer toebehoo-
rende, ende zedert eenige jaren herwaerts bewoont by den backer
van de Diakonie en geemployeert tot deszelfs backerye en tot de ver-
gaderinge van de Supplianten, en die nu zyn overgebragt in het
vooriz, vergroote Armhi;ys, maer gemerktde Supplianten nieten ver-

mogen het gemelde buys te veylen ende te verkoopen, fonder fpecia-

le auclorirarie en confent van defen Hove j daarom foo keerden fy
Supplienien hen aen den felven Hove, zeer gedienflich verfoekcnde ,

dat de Supplianten ten tine vooriz mogten werden geauthorifeert en
gemachtigt, oinme de voorfz. huyfinge publyk te veylen en teniioog-

Iten pryfe te verkopen
,
voorts tranfport doen , foo dat behooren fou-

de, ende de Supplianten dacr van te verleenen afte in forma. SOO
1ST, dat 't vooriz Hot geexamineert hebbcnde den inhouden der
voorfz Requeue , de Supplianten geauthorifeert en gemachtigt heeft,
autliorifeert en gemachtigt defelve mits defen , omme de voorfz huy-
finge publykelyk te ^cylen en ten hoogften pryfe te vercoopen , voorts
tranfport te doen foo dat behooren fal. Gedacn in den Rade den
XX VIJ. November XVJc. fevenentagtich.

Gccxtraheert uit het IX. Mcmor. van Ant. van Klnfchot/o/. 134. tterfo,Z\c

meds fal. 201- verfu.

TT
REGLEMENT

VAN HET

Oude Vn uwen-cn Kindeihuis van de Neder-

duytfche Gereformeerde Kerke in *s Graven-

hage.

A'v

gearrefieert den 2. December 17x1".

Lzo by refumptic , en examinatie van de voorige Reglcmentea
oor het Oude Vrouwen en Kinderhuys, by de Kerkenraed

eil
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en Diaconen van s'Hage in voorige tyden, en laeft in den Jaare

x688. gefamentlyk gearreftcert ende valtgeltelt, ondcrvonden is
,

dat vede articulen, daar by geflatueert, in dilbbfervantie waaren

geraakt , fo ter occaile van de veranderingen , in het voorfz. Huys
voorgevallen , vermcnighvuldiginge van Armen , als conniventie der

Bediendens van hct voorfz Huys, en dat ook de jegenwoordige

Conflitutie van het voorfz. Iluys, vermits den geftadigen aenwas

van arme oude vrouwen en kinderen , vereyfchte , dat tot onderhou-

dinge van goede ordre en difcipline, het voorfz. voorige Regle-

ment in vele deelen , articulen , en poinften wierde geinterpreteert ,

gecorrigeert, ende geamplieert, ende by vorige Reglementen tel-

kens is vaftgelleltj dat geene hooftfakelyke veranderingen in defelve

fouden werden gemaekt, lender confent van beide de Collegien ,

fo van den ordmaris Kerkenraad, als van Diaconen, SOO IS, na

verfcheide conferentien daar over tulfchen de refpedtive Gecommit-
teerdens uyt beide de Collegiengehouden, en rype deliberatien over

alle de poinften, welke eenige interpretatie , corredie, of ampliatie

waaren vereyirchende , by alle de Leeden , fo van den Kerkenraed ,

als 't Collegia van Diaconen voornoemt, te famen in een grooten

Kerkenraad vergadert zynde, goet gevonden ende verftaen, dat van

nu voortaen , tot welltant , en onderhoud van goede ordre in het

voorfz. Huys, exadelyk fullen werden geobferveert, ende onderhou-

den de navolgende poinden en articulen.

CAPITTEL I

Van de Regenten j en derfeher aanJieUinge.

I.

HEt voorfz. Huys fal van nu voortaan werden geregeert endebe-
dient,onder opligt van hetcollegie van Diaconen, door fes Regen-

ten, fullende zyn gecommitteerde hroederen Diaconen, welke daar

toe by het voorfz. coUegie uyt denhaaren fuUen werden verkoofen.

I I.

Als mede nog door fes Regentinncn , welke daar toe by den groo-
ten Kerkenraadt fullen werden verkofen , foodanigh ende op dien

voet J als hier na breder fal werden verklaart.

III.

De voorfz : Regenten fullen gehouden zyn , den dienfl: waar te nc-

men fes confecutive Jaaren , en fulks zullen daar toe verkooren wer-
den aenkomende Broederen van den eerften dienll.

IV.

Defelve fullen hunnen rangh en fittinge hebben en behouden , na
den ouderdom van hunnen dienft , en fal alle Jaar den oudllen Broe-
der afgaen, en een nieuwen in zyne plaatfe werden verkooren.

V.
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V.

In cas van fterfval van een Breeder, welke fynen tyt niet fal heb-

ben uytgedient, fullen de naaftvolgende Broederen, na rangh op-
klimmen, en fal als dan voor dat loopcnde jaer den dienft door de
vyf overgehleevene Broederen werden waargenomen , tot de naall-

volgende verkielinge, als wanneer tot fuppletie van 't getal twee
nieuvve Regenten door Diaconcn fullen verkoren werden.

V I.

De twee oudfte Broederen Regenten in dienfle fullen geheel cnde
al vry zyn van alle Kerkendienilen , colledens en uytdeelingen , be-

houdens echter derfelver Hem en rang in den Kerkenraad, als el-

ders, met ende benevens andere Diaconcn als van ouds.

V I I.

Den oudften Breeder zal voor dat Jaer zyn Boekhouder van het

Kinderhuys , als van outs.

V I I I.

Ende fal de naaftvolgende Breeder de Notulen houden in een
bequaem Boek , van alle 't gene by de Regenten fal werden gerefol-

veert, fo nopens de fubjeden in 't Huys gealimenteert werdende ,

als wegens dt.n inkoop, welke in der tyd zal werden gedaen , mitsga-

ders van alle de voornaemfte voorvallende faken.

I X
De voerfz. Regentinnen fullen zyn fatfoenlyckeWeduwen, cud ten

minllen vicr en veertig Jaaren, welke geduyrende den tyt van fes

confecutivejaaren, haeren dienft fullen moeten waarnemen, en hae-

re rang en littinge hebben, na den ouderdom van haaren dienft.

X
Alle Jaaren fal de oudfte afgaen , en een nieuwe in haare plaatfe

werden verkoeren , waar toe de gemelde Regentinnen alle Jaaren
•voor den i. December, foo aen den Pntfesvan den Ordinairen Ker-
kenraed, als aen den Advocaat van de Diaconye, by een lyft of me-
morie , fullen opgevcn fes bekwaame perfoonen , by ieder Regentin-

ne een te defpicieren, waar uyt den grooten Kerkenraed een zal

kiefen, om te fuccederen in de plaatfe van de afgaande.

X I.

Soo als het felve mede plaatfe hebben zal , in cas een van de Re-
gentinnen geduyrende haeren dienil mogte koomen te overlyden.

N n n n H C A-
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C A P I T T E L 11.

f^an den dienji der Regenten en Regentinnen op den dag der Fergade-

ringe.

I.

DE voorfz Regenten en Regentinnen fallen gehouden en verpUgt

fyn, alle weeken, des Vrydags nademiddags de klocke drie

uuren ophet voorfz Huys te vergaderen, op twee feparate Kamers,
om aldaer te beramen en verrigten , alle 't geenc tot den meeften oor-

boir en welftant van 't voorfz. Huys eenigfints fal kunnen dienen en

ftrekken j en van ieders departement is.

I I.

De Regenten fuUen ten voorfz. dage van de vergaderlnge exaiSe-

lyk vifitatie doen, ten minften twee, en twee, op het School, en
op het Quartier van de Jongens, en naaukeurig onderfoek doen ,

of het aldaar wel en behoorlyk toegaat , doende de kwaadwillige be-

hoorlyk tc ftraffen.

I II.

Ook fullen defelve als dan examineeren de Kelders , VIecskuypen i

Kaas J en Spekfolders , Spyskamer , Turffolder , en verders het gant-

fche Huys, daar fy lieden het nodig fullen vinden^ en ook opletten
3

of alles na behooren werdt gade gellagen.

I V.

Defelve fullen ten felven dage mede aan den Vadcr van het Huys
afgeven de noodige Provifie van \'leefch of Spek, Booter, ende
Vet &c. foo veel als voor de volgende weeke bevonden zal werden
nodig te fyn.

Sullen ook als dan aan den Schoolmeefler uytgeven alle de nodige
School-behoeftens.

;
VI.

>

Ende aan den Schoenmaker het leder tot het maken van Schoe*
nen en Muylen.

V I I.

Ook fullen defelve als dan examineeren de klagt, welke aan hen-

lieden
y

I
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lieden door den Vader van het Huys {al werden ter handt ge^eld ,

wegens alle 't geene noodig is voor de Jongcns , en daar op naa bea.

vindinge difponeren.

V I I I.

Ook fullen defelve als dan ordre ftellen , en voorfieninge doen op
de klagte , welke aan hun door de Regentinnen fal werden toegefon-

den , wegens de noodwendigheden der oude Vrouwen , Meysjens

,

en jonge kinderen.

I X.

De Regentinnen fullen ten voorfz dage exaftelyk vifitatie doen ,

ten minl\en twee en twee , in de kamers van de Oude Vrouwen j

de Siekefaal, de Meysjens en Kinderen Quartieren, Brey en Kaay-

kamers, Keuken, Vrashuys, en Kleerfolders, en naaukeurig agtge-

ven, of alles wel na behooren door de bediendens en onderbedien-
dens werd gade geliagen.

X.

Ook fullen defelve alsdan aan de Oude Vrouwen en Kinderen
doen de wekelykle uytdelinge, van het Speldegeldt, reguard ne-

mende op jeders gedragh en naarfligheydt , waar toe aan hun de nO-
dige penningen door de Regenten fullen werden ter hand gelleld.

XL

Ten felven dage fullen de Regentinnen mede aan de Oude Vrou-
wen afleveren ende uytdeelen het \'las voor de volgende weeke, en
ook wederom ontfangen het gaaren , by de zelve gefponnen , naau-

keuriglyk onderfoekende of alles wel en conform is.

XII.

Sullen alsdan mede aan de Breymatres ter handt ftellen de "V^^olle

of Sayetten , en wegens het afgelcverde van de voorige weeke met
defelve liquideeren, als mede wegens de breyloncn van het werk ,

het welke van buyten sHuys aldaar foude mogen wefen ingebragt.

XIII.

Item fullen defelve mede alle maanden met de Linne - naay MatrdSf

rekenen en liquideeren , foo wegens het Linnen tot het Huys fpeftee-

rende, als wegens het Naayloon, fodanig als breder hier onder Ca*
pittcl X. fal werden gefegt.

X I V.

En fullen fyl. de penningen daar van komende , aanflonts aan den

Nnnnn z Bock-
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Boekhouder van het Huys ter hand flellen, om in zynen ontfang te

werden gebragt.

X V.

De felvc fullen mede aan de Moeder van het Huys uytdeelen , de

verdere provifie van Erweten, Bonen, Gmtten, Meel, Gort, cn't

gene verders tot de Huyshoudinge noodig foude moogen fyn , voor
de volgende weeke , vvaartoe de felve hec noodige van de Regenten
fullen rcquireercn.

XVI.
Voorts fullen de felve naaukeurig reguard moeten flaan op de

voorl'z. Cude Vrouwen, Meysjens , en Kinderen, en fpecialyken ook
op haar lywaat, kleederen, en anderedingen van diergelyke natuyr,

en fulks ook op de menbilen en Imboel, tot dienll van het felvc

Huys fpedeerende

XVII.

Laaftelyk fullen defelve als dan mede horen de klagte , van alle dc

nootwendigheden en behoeftens, voor de Oude V'rouwen, Mey-
den , en jonge kinderen ; en van hec noodige aan den BoekJiouder

van het Huys advertentie geven, om de felve by hem onderfogt, en

tegens het Boek nagefien fynde , daarop gedifponeert te werden als

naa behooren,

C A P I T T E L III.

Van den dienft der Regenten en Regentinnen huyten den dag der Fer^
gaderinge.

I.

DE felve fullen alle dagen, buytcn de Vrydag, twee en twee be-

hoorlyk de huysbefoeldnge komen doen , op foodanigen tyd

en uyre, als die geene, welkcrs tourheurte het is, bevorens met el-

kandercn fullen beramen , dog voornamentlyk foo veel moogelyk is

,

omtrent den tyd van het middagmaal , om aldus naaukeurig te let-

ten, of alles naa bchoren toegaat.

I I.

Ende fal daerin gehouden werden die ordre, dat de twee Oudfle

Regenten des Sondags die befoekinge fullen doen, alswanneer een

van hun beyden, by beurten, ook fal prafent blyven op de Cathc-

chifatie , welkc des nademiddags over de jongeni , met de buflchen

omgaande, wordt gedaen.

III.
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III.

Vervolgens fullen op Maandag daar aan twee Regentinnen die be-

foekinge doen , en des Eingsdags wederom twee Kegenten, en foo
voorts by tourbeurten.

I V.

SuUende die geene , welke om nodige abfentie , fiekte , of ander-
lints, daar toe lelfs niet konde vaceeren, een ander Regent of Re-
gentinne in desfelts plaetfe moeten verfoeken.

V.

Staandc het niettemin aen een yegelyk der voorfz Regenten en
Regentinnen , mitsgaders Broederen Diaconen vry , om ook loo dik-

wils als het hun believen fal, fig in het Huys te laten vindenj tn op
alles agt te geven, en onderfoek te doen.

CAPITTELIV.
Fan den ontfang en uytgave.

I.

ALie giften , gaaven , by teftament of ahderfints tot faveur van 't

voorfz Huys gemaakt , fullen geheel en al ten behoeven en on-

derhoud van 't voorfz Huys moeten geemployeert en aangelegt wer-

den , en fullen de documenten daartoe fpederende blyven in de or-

dinaris Calfe van de Diaconie.

11.

Allen ontfang en uytgave het Huys rakcnde , fal alleen fyn en bly-

ven aan de Regenten , welke (^aar van , als van outs , hunne Reke-

ninge jaarlyx fullen doen.

II I.

Dienvolgens fullen defelve Regenten moeten doen den inkoop van

alle Runder - beeilen , Varkens, Erreten, Bonen, Grutten, Meel ,

Gort, en verdere provifie , voorts van Bier, Leder, Wolle, enge-

neralyk alle 't gene tot het Huys noodig is, (uytgenomen die fakeij

welke aan de Regentinnen in ""t vervolg fyngedcmandeert, waar van

nogtans de betaalinge by Regenten j op blyk der leverancie , by de

aanwecfende Regentinnen getekent, lal moeten werden gedaen, )

en fal den inkoop van dien werden gedaen na goedvinden van Regen-

ten, 't fy by publycque aenbeftedinge of anderfmts, uytgenomen dat

de Melk, in 't huys geconfumeert werdende, Jaarlyks fal moeten
werden aanbefteedt.

Nnnnn 3 I
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I V.

De voorfz Regenten fuUen fpecialyk moeten beforgen, dat den in-

koop van Carfayen jaarlyks tot het kleden der Kinderen nodig, by

tyds werde gedaan foodanig dat de llukken voor t begin van de

vvinter in Huys lyn, ten eynde tydclyk aan ^t maken der kleedeien

fill konnen werden begonnen.

V.

De Regentinnen fullen moeten doen den. Inkoop van de nodige

Boter, d;urtoe, foo veel mogelyk is, de lage markten waarnemen-

de; Item van Linnen, Garen, Bant, Breywol, Kamiiien, en ver-

dere kleynigheden, mitsgaders van Imne, Coper, Her, en Aar-

dewerk , en generalyk alle keuken gercedlchap.

V I.

Welken inkoop by de Regentinnen gedaan zynde, fullen de felve

na examinatie der reekeningen , daar van aan hun lieden overgele-

vert , op de fclve depefcheren ordonnantie tot laften van den ^^ek-

houder van het Huys , die de felve dien conform ,
promptelyk lal

voldoen.

V II.

Ende op dat den Boekhouder foo veel penningen, als daartoe ge-

requireert fouden mogen werden , foude kunnen by een beforgen
,

fullen de voorfz Regentinnen , ten minften veertien dagen bevoorens

aan den Boekhouder en Regenten by overllagh kennilfe doen geven,

hoe veel fylieden ten naelten by fullen nodig hebben, om des te

beter llaat op de cafie te kunnen maken.

VIII.

Niemand van de Regenten of Regentinnen in dienft fynde, nogte

ook ymand van derfelver macgfchap, of verwandfchap, tot in den

derden graed incluys, fal vermogen te hebben of doen eenige de

minlte leverantie van behoeftens voor het felve Huys, of perfoonen

daarin gelogeert fynde , diredelyk of indiredrtelyk.

C A P I T r E L V.

Fan het mnJielJen der Bedieiukns in het Huys , en derfcl'ver pligt in V
generaal.

I.

DE verkiefingc enaffettinge van alle Bediendens, van de Diaconie

loon trekkende , en tot het Huys Ipedeerende , fal alleen Itaan

aan het Collegie van Diaconen.
II.
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I I.

Uytgenomen dat ten opfigte van de Breymatres , Wolle , en Lir>ne

Naay-Matreiren , mitsgaders Sieke-Moeder, foo wanncer der felver

plaatfen vacant komen te vallen, de Regentinnen fuUen defiicieeren

drie bekwaame perfoonen, en defelve aan hec Collegie vanDiaconen
voor ftellen , om daar uyt by het felve Collegie , een cot de vacant

fynde plaatfe , te werden verkoren.

III.

Alle Bediendens in 't voorfz Huys fuUen moeten fyn van dc Gere-
formeerde Religie , en Lidtmaten.

I V.

Tot alle getrouwdc Eediendens in 't Huys nodig fyndc, fullen fo-

danige vcrkooren werden , welker Vrouwen buyten apparentie fyo
om kinderen te krygen.

V.

Geene van de Eediendens, kinderen hebbende , fullen defelve by
hun in het Huys mogen hebben.

V I.

Alle Jongens, Onderbediendens , fullen alleen by de Regentcn
werden verkooren.

V I I.

En van gelykcn alle Meysjens , Onderbedicndens , fullen alleen by
dc Regentinnen verkooren werden.

VIII.

Alle defelve , foo Opper - als Onderbediendens , fullen fig met alle

reverentie en refpecl moeten gedragen , tegens Regenten en Regen-
tinnen in 't particulier. mitsgaders Diaconen in 't generaal, fonder
derfelver ordres en bevelen te mogen negligeeren.

I X.

Tngevalle eenig Bediende fyn pligt te buyten ging, of fig kwalyk
kwame te gedra en , fal de lelve daar over fonder de minfte oogluy-

kinge door 't Collegie van Diaconen werden gecenfureert , met ver-

minderinge van traclement , iulpenfie van gagie voor een tyd, en,
de nood fulks vereyflchende , ook met dadelyke uytfettinge buyten
het Huys.
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Ilet fal aan dc gefamentlyke Regenten toe llaan, om, in cas van
exces of difobedientie der bediendens, defclve voor een wyle tyds

van hunne gagien te ful'pendeerenj dog egter niet langer als voor
een tnaandt.

X I.

Van gelyken fal het aen de Regentinnen vryftaan , die felve ftraffe

te oeftenen in 't reguarde van de Brey en Naay-Matreiren , Sieke-

Xloeder, mitsgaders Schoolmeeilers Vrouwe, als Linne Bewaar-
fter.

XII.

Dog verdere cenfure noodig fynde , (al het felve aan het Collegie

van Diaconen werden gebragt , om by dcfelve gedifponeert te wer-
tien na bevindinge van faken , v^el Ipecialyk reguard ilaende op dc
klagte van Regentenen Regentinnen, wegens het vvandevoir hetwel-
ke defelve fullen koomen aan te geven.

X I I L

Van gelyken fal alle kaftydinge over de onderbediendens, mitsga-

ders Jongens en Meyden , ilaan aan de Regenten , die dcielve fullen

doen exerceeren, door de bediendens daartoe gefleld, welkefighet
felve geenlints fullen mogen onttrekkcn.

X I V.

Ende bclangende de kaftydinge van Meysjens en kinderen , defel-

ve fullen op ordre van de Regentinnen al mede moeten gefchieden ,

door de Bediendens als vooren.

X V.

Alle kaftydingen van jongens fullen gefchieden ten overftaan vandc
Regenten , en alle kaftydingen van Meysjens en kleyne kinderen , j
ten overftaan der Regentinnen , ook fchoon die kaftydinge by Re- |
genten allecn mogte fyn gedecerneert.

X V L

Egter fal niemand om faultcn uyc het Buys mogen werden gezet

,

ills met kennilFe en goetvindcn van het Collegie van Diaconen,

XVII.

Alle de Opperbediendens van ""t felve Huys, fullen haar ter gefet-
tcr uyre van half ncgen des fmorgens, ten halftwTS des niiddags

,

en

f
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en ten half tien uyren des avonds, aan dc gemeene tafel daar toe ge-
deftineert moeten begeven , fonder dat ymand fig daer van fal vermo-
gen te abfentecren , ten ware by fiekte of indifpofitie , als wanneer
I'y lieden daarvan alleenlyk, en om geen andere redencn, fullen wer-
den geexcufeert.

X V I I T.

Sullende gevolglyk geen fpjsaen defclve mogen werden gefonden,
uyigefonderc alleen in 'c voorgemelte cas van fiekte of indifpofitie ,

op pocne van, ter contrariedoende, telkcns te verbeuren vier weken
traftement, foo ten opligte van die geene , welke, abfent fynde, ee-

nige fpys fal hebben ontbooden, als van die geene > welke defelve fal

hebben gefonden, waarop naaukeurig agt geflagen fal moeten wer-

den.

XIX;

Niemand van de Bediendens in 't Huys fullen bevoegt fyn of ver-

mogen, de tyd en uyren tot het openen en fluyten van het Huys ge-

fteld , buyten groote noodfakelykheyd te excedeeren , en by aldien

eenige onordentelykheden by iemarw dien aengaende fouden mogen
werden gepleegt , foo fal de Binnen - V'ader gehouden zyn, fulks

aan de Broederen Regenten bekend te maaken , ommc daer inne naar

behooren te konnen doen voorfien.

X X.

AUe Opperbediendens van het Iluys fullen gehouden fyn, den
hinnen Vader te adfifteercn, omme alie rumoeren, die in 't Huys,
ende voornamentlyk des avonds , en op ontyden fouden mogen ont-

iiaen, te ftillen.

XXI.

Alle de Bediendens , als Binnen -Vader en Moeder, Schoolmeefter

en deffelfs liuysvrouw , Kleermaker , Linne en Wolle Naaymatrellen

,

mitsgaders Breymatres, Sieke Moeder, Schoenmaker en dellelfs

Huysvrouw , fullen hare leeftogt en onderhoudt in 't felve huys ge-

nieten , en fullen boven dien nog hebben fodanigen Jaerlykfen traae-

ment, als reeds ter vergaderinge van Diaconen is gearrelteert, of in 't

vervolg nog gearrefteert fal werden.

XXII.

Defelve fullen hun ftiptelyk moeten reguleeren na liet voorfchrift

van dit Reglement , ook voor foo veel hier onder op ieders tdpeB

breder fal werden aangewefen.

XXIII.

Ende fullen wyders fonder tegenfpraek moeten verrigten alle de

Ooooo dienften
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dienflen, en nakoomcn dieordres, v.elke aan hun, foo wegens de

Regenten en Regcntinnen, als wegcns hec Collegie van Diaconen ful-

len werden opgelegt.
XXIV.

De Regenten of Regentinnen fullen niet vermogen te ftellen , te

veranderen, verhogen, of te vermindcren, eenige loontrekkende

Bediendens van het felve Huys , ten fy met confent van Jiet gehele

Collegie van Diaconen. Uytgenomen alleen in 't regard der cenfnre

breder hiervoren Art. lo en ii. vermelt.

CAPITTEL VI.

^aiigaande den Binne- Vader en Binue - Moeder en derfeher Pligt.

I.

T^Efelve fullen moeten wefen getrouvvde perfoonen.

I I.

In cas een van beyden komt te overlyden , foo fal als dan de
langlllevende het Huys moeten ruymcn , en alleen voor een recogni-

tie genieten hec traftement van drie maanden, die begonnen fyn, of
daarinne fylieden getredenfyn, of uytterlyk, een halfjaar, ter dif-

cretie van Broederen Diaconen.

I I I.

De voorfz Binne -Vader fal de oude Vrouwen ende kinderen, in
het Huys logerende , niet vermogen , om eenige door hun gepleegde
misdaden, aan het blok, ofte in de gedellineerde huysjens te fluyten,
tenfy met voorgaandc kennifle en ordre van denPrsefes, of BoeKhou-
der van het felve Huys.

1 V.

De felve fal alle wanordres en onbehoorlykheden , in het Huys
voorvallende , precifelyk, en ten eerften aan de Regenten bekend
maken, fonder eenige diffimulatie,

V.

Den gemelden Vader ende Moeder fal niet geoorlooft fyn,iets in de
ordre van het Huys te veranderen, fullen ook niets buyten 't Huys
overdraagen of rapporteren, nogte ook ymand trafteeren, of logee-
ren, dan die in 't Huys behooren.

V I.

Ook fal het de pligt van den voorfz Binnen- Vader ende Binnen-
Moeder zyn, om lorgvuldig allle de provifie in het gantfche Huys ga-
de te^flaan, ende wel te mcnageeren.

Wy-

I

I
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V II

Wyders fal het 00k van hurmen pligt fyn , om alle de Onderbedien-
dens van Jiet felvc Huys , die hun opligt aenbevookn, en onderwor-
pen fyn, in goede tugc en ordre te houden.

VIII.

De voorfe Hinnen-Vader en Moeder fallen hun uyterfle devoir
moeten aanwenden, dat alle de ordres van de Regenten en Regen-
tinnen exaftelyk werden agtervolgt, en voorts dezelve ten alien tyde,
met alle vlyt en naarlligheyd , ten dienlt moeten llaan , ende getrouw-
lyk rapport doen van het gcdrag van een jegelyk in 't felve Huys , en-
de b^^fonderlyk beforgen, dat onder do ingenomene en refpedive
Bediendens, geen tweedragt koome plaats te grypen, maar dat alles

in goede ordre toegaanmag, en wel werde behandeldt , en dat jeder
fnbjeft gehoorfaamheydt beMyfe aan die geene , die over haar gefteld

fyn , ende onder wiens opfigt fy refpeaivelyk behooren , en fullen

defelve ook moeten forge draegen, dat de ingenoome perfoonen, foo
Oude Vrouwen, alskinderen, ontrent haar lichaemen gelaet, inklee-

dinge, eeten, ende drinken, ende allefints ftigtigh en modeft 2yn.

I X.

Gelyk fy liedeil ook fuIIen moeten gade flaan , dat de Bedderi ende
Meubilen wel werden onderhoudcn , en in goede ordre bewaart , op
poene, dat, indien bevonden wierde, lets door hun kwade toefigt en
agteloosheyd verwaarlooft of gedeflrueert te fyn, het feive op hun fal

werden verhaald.

Ende fullen defelve de ma^ltyden doen beginnenende eyndigenmet
den gebeede, volgcns de formulieren daer van fynde.

X I.

Sullen ook beforgen dat onder de maaltydt, foo voor de Oude
Vrouwen. als Jongens, en Meysjes , door cenige bekwame Scholie-

ten de Heylige Schrift werde geleefen, en dat daarenbovcn alle

avonden na den eeten een gedeelte van een Pfalm werde gefongen.

XII.

Dat ook de Jongens, weike des Sondags met de bosjens hebben
dmgegaan,gedurendede naardemiddags Predicatie hunnen Godsdienfl;

pleegen, en de Carhechifatie by woonen, fonder dat eeniire van de-

felve , voor het eyndigen van de nademiddags Predicatie fullen mogen
uytgaan.

Ooooo 2 Wy
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XIII.

Wyders fal de Binnen-Vader des fmorgens, als de kinderen zyn
opgeltaan , defelve doen byeen komen ende aldaar het Morgen Ge-
bedt doen, of laten doen, leggende alle de kinderen op hunne knien.

X I V.

Alle 't welke ook fal moeten werden gepraftifeert des fmorgens

vroeg, in 't reguarde van de Ambagts - gelellen , alvoorens de ielve

na hun werk fullen gaan.

X V»

Van gelyken fal de felve ook moeten beforgen dat des avonds

,

wanneer de kinderen na bedde fullen gaan , deielve Godt bidden op
hunne knien , fullende het gebedt door een bekwaam Scholier j of

door den Vader fclve werden gedaan.

X V L

Ook fal de Vader de kinderen des Sondags moeten ter Kerke ge-
leyden, op fodanige ordre als Articulen ic>. 20. en 21. van het XIV.
Capittel is gefegt.

XVII.

De Moeder fal ook behoorlyk forge moeten dragen op de Keukeri §

dat de fpyfe belioorlyk werde gekookt en opgedaen , ende niets ver-
vaarlooit, wAartoe aan haar fullen werden toegevoegt eenige be-
kwaame Hujs-meyden, ter difcretie en na goedvinden van de Re-
geniinnen.

X V 1 1 i.

Sal ook forge dragen , dat de fpyfe in de backen , foo veel mooge*
\yk is, eguaal werde verdeelt, en dat ieder fyne portie erlange.

XIX.
Sal ook het quartier der Jongens , en voorts het gantfche Huys ,

door de Meysjens daartoe geordineert, fuyver en fchoon doen hou-
den , het fehe doen uytfchrobben en reynigen , tot weeringe van
alle flank, als mede toeligt neemen , dnt alles fchoon gehouden wer-
de, door die geene, aan welke het felve is aanbevoolen, en fal, de-
felve daar in nalatig bevindende, fulks aan de Regentinnen moeten,
aengeeven, en bekent maken.

X X.

De Binnen-Vader of Moeder fullen aan de Oude Vrouwen of
kinderen geen ecten mogen geven buytcn de gefette tyden, en ook

forg.
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forgvuldig weeren dat het felve door yemand werde gedaen j of ful-

len deswegens werden gecorrigeert.

XXI.
Sullen 00k niet toelaatcn , dat de Jongens of Meysjens met hunne

flukken door het Huys lopen, maar fullen defelve Itukken aan hen
gegeeven werden in de Ordinaris Eetfaal, ahvaax defelve fullen moe*
ten geconfumeert werden.

XXII.

Sullen ook niet toelaten dat de kinderen hunne ftukken verbergeri ,

of bewaren, ofte eenig eeten van tafel mede necmen, maar defelve
daer op bevindende, flrafferi.

CAPITTEL VII.

Fan den Schoolmeejier enfyne Huysiirouwc , en derfelver funUie.

I.

DE School ttieefter ende Linnenbewaerfler fullen moeten wcefeh
egte luyden.

II.

De Schoolmeefler fal gehouden fyh van fyne bekwaamheyt tot dat
ampt, aan den Kerken-Raadt te doen blycken, en de gewoonlycke
formulieren ondertekenen.

III.

De ordinaris tydt om fchool te houden voor de jonge kinderen
,

die den gantfchen dag in 't Huys blyvenjal fyn des Somers, van agt,

en des Winters van negen tot elf uuren , des nademiddags van een toe

5. uuren in de Somer en van een tot vier uuren in de winter, dog
fal des Woensdags, en Saturdays na den middag, ten drie uuren
fpeeltyt gegeven werden , fullende egter gedurende de voorfz fpeel-

tyt i niemant buytens Huys moogen loopen.

I V.

Voor die geene , die , ouder fynde , op een Ambagt gaan , fal ook

,

buyten den voorfz tyt, fchool gehouden werden : en dat voor meys-

jens, des Somers van half 6. tot 7. uuren, en des Winters van half/.

tot 8. uuren, ende voor de jongmans, des "Winters van 6 tot half 8.

Uuren des avonds, het welke geduren fal van den i. October tot den
I. April.

V.

In het School fullen geen andere boekeh mogen gebruyckt wer-
Ooooo 3 deny
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den, dan die ftigtinge en aanleydinge geven tot Godfaligheyt, cn^^e

goede Zeeden , daar van de Schoolmeeiler commiinicatie fal geeven

aan de RegeHten, naar advies tics Kerkcn-Raats, ten welken ejn-

de, aan hem door de Regenten allc de Schoolbehoeftens Men wer-

den ter handt gellelt.

7 VI.

De Schoolmeefter fal den beftemden tyt tot het fchoolhouden forg-

vuldigh waarnemen, ende de kinderen daartoe houden, dat fy by
tjls hen in de fchoole laten vinden.

V I I.

Soo haaft de kinderen voor den middagh ter fchoole fullcri koo-

men , fal de Meeiler , door een van de oudfte difcipelen, die by

daartoe het bekwaamfte oordeelt, met aandagtige eerbiedigheyc, en

al ftaande by beurten laten doen het ordinaris gebedt.

VIII.

Geduurende den fchooltyt fal hy de kinderen in goede zeedigheyt

en ordre houden, ende naarftigh alfulke oeffeningen, als ieder een ,

na fyn begryp , aanbevoolen fyn , doen waarnemen , daar van hy op

fyn tyt van ider een, eer hy fal moogen uytgaan, goede rekenlchap

fal hebben tc vorderen.

IX.

Men fal de Schoole vooi' de middag niet laten uytgaan » dan naar

het fingen van eenige verfen uyt een Pfalm , die men in ordre fa! kon-

nen volgen, ofte fodanige uytkiefen> die de gemackelykfte voifen

hebben , en van de kinderen allerbeft gefongen konnen werden.

X.

Naar den middagh fal de fchooltyt aangevangen werden y met het

leefen van een Capittel uyt de Heylige Schrift, 't wclke de Meelter

door een van dc oudfte, of bekwaamfte difcipulen, met een behoor-

lyke eerbiedighcyt en aandaght fal laten waarneemen.

XI.

Men fal ook de fchoole des namiddaghs niet laten uytgaan, voor en
aleer dat insgelyks met alle zcedigheit een Pfalm fal fyn gefongen, en
het gewoonc Gebed op fodanige wyfe als Jiier vooren aangew eefen is

,

gedaan fal fyn.

X I I.

De Meefter fal ook forge dragen , dat in de vroegh- fchoole, ende
avond- fchoole, defelve goede ordre, in opfigte van de gemelde
Godtsdienftige oeffeningen, onderhouden werde.

Xlil

V
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XIII.

Daarenboven fal de Schoolmeefter defelve fchooHeren, met alle

vlyt en naarftigheyt onderwyfen in het leefcn , en fchryven » ook die
wat verder gekoomen fyn, de beginlelen van de cyfFcr-konil inflru-

ceren, en voor al fyn belt doen, dat hy defelve van jonghs afaan,
de gronden of eerfte beginfelen van de Chriitelyke Religie infcherpe ,

en tot dien eynde defelve leeren

1. Het Gebedt des Heeren.

2. De 1%. Articulen des Geloofs.

3. De 10. Gebooden.
4. Het morgen, en avond - gebedt , en de gebeeden voor, en na

den eeten.

5. De inllellingen van de bedieningen des Heyligen Doops , en des
Nagtmaals.

X I V,

Wyders fal hy defelve des Woensdags en Saterdags na den middag
cathechifeeren > ende die wat ouder of verder gekoomen fyn , alle

weecken houden, tot het opfeggen van eencn Sondag, uyt den Hey-
delbergfen Calechismus,

X V.

Item fal hy haat by alle goede gelegenthey t , tot de vreefe Gods
vcrmaanen, en defelve daartoe houden, dat fy niet en vloecken ,

nogte fwecren, den Heyligen, ende grooten naam GODS niet yde-
lyck in den mond neemen, ook geene andre fondige dertelheyt plee-

gen, dat fy ook allefmts, ende t'allen tyde, foo in 't fchool, als bin-

nen , en buytens Huys eerbiedig fyn tegeil alle menfchen , byfonder
tegens alle die gene, die Godt den Heere tot eenige aanfienelyke

ampten in de politie of kerke geftelt heeft, Overigheeden, Predikan-
ten , Ouderlingen , Diaconen , Regentinnen , en andre die als Vaders

,

en Moeders , over haar geflelt fyn , ende in het Huys eenige bedie-

ninge, ofte gefag over haar ontfangen hebben ; hy lal ook verhinde-

ren , dat fy onder malkanderen niet en twiften , veel min flaen en
fmyten , haar vermanende , in onderlinge liefde , met den anderen te

keven , en alles wat eerlyck is te betragten.

XVI.

Soo wanneer de kinderen hiertegens doen , fal hy defelve daar

over vermaanen, beftraffen, en als zy daar na niet luyfteren, defelve

naar behooren en na vereyfch van faaken kaftyden, en als dat niet

helpt, of de overtredinge te fwaar is, de faake aan de Regenten van't

Huys brengen , op dat fy door vreefe , of fwaarder kaftydinge ge-

beetert ende te regt mogen gebragt werden.

XV 11;



88a B Y L A G E N en

XVII.

Men fal tweemaal dcs jaars een onderfoeckinge doen, over den

voortgang der kinderen , Too in 'c leeien en fchryven , a!s in 't ftuck

van de Religie, ten overltaan van de Gedeputecrdens des Kerken-

Raadts en deDiaconen, tot dieneynde cenige pryfen ujtdeelende, 't

vvelke fal gcfchiedcn in 't begin van Mey > en 't begin van Novem-
ber.

XVII I.

De Schoolmeefler fal ook des Sondags de kinderen ter Kerke

gcleyden, endaar omtrent opvolgen de ordre bredcr Art. 19, 2©. en
XI. van het XIV. Capittel voorgeltelt, ende fal ook in de kerke on-

"der de kinderen alle mogelycke ftilte helpcn beforgen.

X I X.

De felve fal ook fig by den Vadcr van het Huys en Klecrmaker

tiaaukeurig moeten informeeren, vvelke jongens op een Ambagtgaan-
de, des Maandags, of op andere daagen vry fyn, en defelve daartoe

houden , om op de vrye dagen , des voor en nademiddags ter fchoo-

le te koomen, uytgezondert die geene, die daar van by de Regen-
ten fallen werden geexcufeert.

X X.-

Sal mcede moeten admitteeren en inftrueeren alle de kinderen >

vvelke aan heni) door de Quartier-Meeflers uyt de refpedive Quar-
tieren fuUen werden toegefonden.

X XI.

Dan ingevalle eenige tekleyn> of ook oafuyver waareri, fal daar
van aan de Regenten kenniflc geven.

XXII.

Ende aanbelangehde de Huysvrouvi'e van den gemeldenSchooImee-
fter, aan defelve fullcn toegevoegfc werden vier, of des noots meer
(ter difcretic van deRegentinnen) bekwameHuys-meyden, om door
defelve het geheele Oude Vrouwen, en Meyden Quartier fchoon ,

ende net te doen houden , tot dien eynde dc gangen alle daagen te la-

ten veegen, en op fyn tyt behoorlyck te doen fchrobben, en alleswat
daartoe behoort wcl en fchoon onderhouden , fonder dat die meyden
daartoe eenige kinderen fallen mogcn employeren , die in de Naay ,

of Brey-kamers, of in 't fchool behooren, maar fullen de voorge-
iBelde meyden fulks alles felfs moeten doeo.

XXIII.
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XXIII.

Ook fal ly reguardt hebben over Jiec lywaat, en toefigt neemert »

dat het wel getelt wert , eer hec in de wafch gaat , ook dat het be-"

hoorljck , en wel gewalTen wcrde , daar toe de bekwaamfte tyden

waarnemende , infonderheyt den dag des Heeren vermeydende • ge-

wallen lynde, fal fy hec wederom tcllen, eer het na den blyck gaat,

en 't felve van den blyck t'Huys koraende ook wederom hertellen ,

ten eyndc dat van het felve niets vermilt moge werden ; voorts het

felve linnen op de folders laaten droogen, en beforgen dat alles na
den eyfch wel gellreeck.cn, en opgedaan werde, fal mede de blaauw-

linne fchortekleeden , en neusdoeken, van de Brey-en Naay-Ma-
treflcn moeten afvorderen, en gewaflen fynde ook in fulken getalle,

als fy defelve van haar lieden fal ontfangen hebben, wederom over-

leeveren , en voorts al het lywaat , in de kalTe daartoe geordonneert,
behoorlyck moeten oplluyten.

XXIV.

Eyndelyck fal defelve mede opfigt neemen op de taafFels van de
Oudc Vrouwen, als mede van de Meysjens, dat defelve wel, en
ordentelyck gedeckt mogen fyn , en toefien , dat ieder van de Ou-
de Vrouwen ( Except de fiecken ) daar voor het gebedt mogen fyn ,

cm alfoo ordentelyck de maaltyt te houden? en fal het gebedt, en
danckfcgginge J aande taaffel derOude Vrouwen, door denSchool-
meefter gedaan , of door, hem bcforght werden.

D

cApittelviil
Rakende den Kleermaker,

I.

E Kleermaker fal moeten zyn ongetrouwt , en boven de 4*.

Jaaren oud.

1 L
'

De felve zal alle de nionwe ktecderen m het Huys nodigh moeten
maken, en beforgen, dat de kmderen in het voorjaar, tegens Paaf-

fchen, in 't nieuw gckleed /yn ; Avaartoe hem door de Regenten
fuUen werden aangeweefen en toegevoegt foo veel Ambagts-gefellen

uyt het Huys, als hy tot fyne adfillentie falbevonden werden nodigh
te hebben.

I I I.

De felve fal mitsdien moeten beforgen , dat de kleedcren tydigh
werden afgemaakt en vervcerdigt , en fpecialykj dat de Ambagts-
gefellen J daar toe noodigh , hunne verrigtinge en arbeyd komen tr

Ppppp docn.
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doen , foo veel moogelyk , op fodaoige tyden en da,a;en , wannecr

fylieden by de meelters , daar fy te werk gaan , niet fullen kunnen

werden geemployeerCj tot verhoedinge van fchade van het Huys, in

het miflen van derfelver daghloonen.

1 V.

Dc felve fal altyt moeten maken en verftellen de kleedereu van

de jongens , en vvel fpecialyk ten alien tyde toefigt neenlen , en be-

forgen dat de felve niet met gefcheurde of los - getarrende kleederen

gaan , maar dat fylieden in tegendeel net en ordentelyk gekleed fullen

wefen.

V.

De felve fal ook , invoegen als vooren , moeten maken fodanigc

mans of jongens Kleederen , als aan hem door de Broederen Quar-

tier - meellers te maken fullen gegeven werden.

y I.

Sal ook de kleederen der jongens in het Huys forgvuldigh moeten
bewaaren, en fpecialyk de belle kleederen en hoeden in de week
oplluyten , belcttende dat de jongens die op werkdagen aantrecken ,

foo dat 5 in cas bevonden wierde iets door fyn kwaade toefigt of ag-

teioosheyt verwaarlooft , of gedeflrueert te zyn j het felve aan hem
fal werden verhaalt.

V I I.

Item fal de felve weekelyks moeten ophaalen dc huyren der Huy-
fen defe Diaconic competeerende.

VIII.

Gelyk mede de felve weekelyks fal moeten ophaalen het loon door
alle de jongens van het Huys op Ambagten gaande , by derfelver

refpedtive Meefters verdient.

I X.

ISal voorts by alle Meefters , alwaar eenige jongens van het Huys
op het Ambagt gaan, het zy defelve reets eenigen loon trecken ,

ofte niet, figh alle weeken twee malen exaftelyk moeten gaan infor-

meeren , op het gedragh en neerftigheyt der jongens , en of die wel
na behooren te werk Komen , en fal daar van alle vrydagen , of ook
des noods eerder , aan dc Regcnten behoorlyk rapport doen. »

X. «

Item fal de felve des Sondags benevcns den Binne-Vader en
Schoolmecfter de kinderen ter kerke geleyden en daar ontrent opvol-

volgen
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gen de ordre brederby de 19. 20, en xi. Art. van 't XIV. Capit-

telvermelt, helpende mcede in de Kerkconder de kinderen allemo-

gelycke itiltc beiorgen.

X I.

Eyndelyk fal de felve gehouden zyn, ten alien tjden den Pinne-

Vader en Schoolmeefter by alle rumoeren en voorvallen in het i uys

te adlilleren, en 00k alle onordentclykheeden , die hy ontdekken ial,

dat lo in hec Huys , als op ftraat door de kinderen fouden mogcn ge-

daan werden , te weeren en belctten.

CAPITTEL IX.

Aangaande de Brey - Mattes.

I.

DEfelvc fal geobligeert zyn de kinderen, die op het bryen wer-
den gehouden, met adfillentie van de Linne-Naay-Aiatres

,

door demtysjens, daar toe geilelt fynde, des Somcrs s mo.gens ,

de klocke 6. uuren , en des winters even voor het aankoomen van
den dagh op te wekken, ende te doen opftaan , ende voorcs defelve

doen reynigen, waflen, ende beiorgen, dat die alle voor dc klocke

7. uuren in de fomer , ende in de winter voor de klocke 9 uuren

in 't fchool fyn , ende voorts ef: efluecren , dat defelve kindci en ten

minften twee maalen ter week haare hoofden werden gtkamt ende
gefuyvert van ongedierte, waartoe fy aldaar by en tegtnwoordigh
fal moeten fyn, cm te voorhoeden, dat de felve kinderen, niet on-

behoorlyck werden gehandelc.

I I.

Ook fal fy defelve kinderen in goede ordre houden , en het am-
bagt wel leeren, en haar allcs doen hreytn, 't geene voor het Huys
van noden wefen fal.

III.

Sal ook van 't geene by anderen buyten \ Huys, daar te breyen
gebragt fal werden, pertinente notitie houden, als ook op elke ver-

gaderinge , vande penningen daar van te ontfangen, bchoorlvcke en
deugdelycke verantwoordinge aan de Regentinnen doen , fal mede
van het werck voor het Huys goede aantekeninge houden , en van
de XX olle of Zayet, aan haar door de Regentinnen ter hant gellelt

,

reeckeninge doen.

IV.

Ook fal defelve behoorlycke forge draagen, dat dc Brey-kamer
altyt wel net en fchoon is.

Ppppp 2
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V.

Item fal zy de kinderen onder haar opfigt llaande onderwyfen, in

de vreefe Gods, en in de beginfelen der Chriflelyckc Religie, daar-

toe delclve onderuylende uyt de vragen en antwoorden \an Eorfti-

us, als namentlyck, des morgens de Biiloriiche, en dcs namiddags

de Schriftuuilycke vraagen.

VI.

Sal haar voorts doen opfeggen, het Gebedt onfes Heeren, de Ar-

ticulendes Geloofs', en de tien gebooden, loo voor als des namid-

dags.

V I I.

Sal ook reguard nemen dat defelve kinderen in goedc ordrc , en

wel geklcet fyn , delelve aanmaanen , dat fy naarfligh in haaren ar-

beyt lyn, ook alle defelve, in het Breywcrck na haare jaarcn , meer

en meer vooitfetten.

V I I I.

Eyndelyck fal defelve mede forge draagen , dat des Sondags allc

de kinderen , die onder haar opiigt fyn , wel gekleedt , en goets tyts

gereet fyn , om alloo met den \ ader , Meeiler , en Kleermakcr in

den rangh ter Kerke te konnen gaan.

CAPITTEL X.

Fan de Linne - JMaay - Matres.

I.

VOor cerlt fal defelve haare opfigt nemen, op de Linne -Naay-
kamer, dat defelve aliyt wel fchoon en netzy, en alle de kin-

deren die onder haar lullen fyn , tot het Linnenaayen employeren ,

defelve in goede ordrc houdcn, en in de gronden der Chriftelyke

Religie onderwyfen , haar ten dien eynde weekelyks doende opleg-
gen, een Sondag uyt de Heydelbergiche Catechifmus, en by den
aanvang van het School , foo des morgens , als nademiddags door een
van de daartoe bekwaamfte meysjens , onder het werkea eenige Ca-
pittels uyt de Heylige Schrift doende leefen.

It

Ook fal zy moeten reguard nemen dat defelve kinderen , met ad-
fillentie van de Breymatres, en Meyden daartoe gcordonneert , des
fomers 's morgens de klocke 6. uuren , en des winters met het aan-
koomen van den dagh, in goede ordre, en wel gekleedt fyn, de-
felve aanmanende, dat fy nsiarftig in haaren arbeyt fyn.

14 1.
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I 1 1.

Sal 00k de kinderen, onder haar opfigt gefielt, in het naayen wel

onderwyfen , en het ambagt volkomentlyck leeren , en voorts alles

,

foo voor het Huys, als dat van bu3'ten komt, wel en net doen naa-

yen, omtrenc welk laatlle ly particulierlyk Ibrge ial moeten dragen ,

dat het felve dog wel werde behandelt , en in tyts wederom aan de

luyden te rugh beilelt.

I V.

Sal mode forqe moeten dragen, dat foo veelebequame ]Nfeysjens,

als \ mo^elyck is, by fatloenlyke luyden (dog geenPapiften, of Jo-
den ) aan de huyfen gaan naayen , ende het gelt daar van koomende
inljrengen , fonder datter nogtans eenige mey^-jens iullen mogen uyt-

gaan, als met kennilTe van de Regentmnenj of een dcrfelver.

V.

Sal mede foo van alle 't geene Jiaar de Regentinnen fuUen komen
te ordonnecren, als van 't geene van buyten te naayen gcbragt

werdt, en door de uytgaande naayfters verdient wcrt, pertinente

notitie en aantekeninge houden, nict alleen van 't Naay-of werk-

loon, maar ook van de peribonen door de welkehet werk is beftclt,

en waar de uyt ;aandc naayfters gevr^eert fyn , cm daar van ten alien

tyde aan de RegCiit'nneu verantw oordinge te konnen doen.

V I.

Defelve fal ook van de ontfangene penningen , op den laaften vry-

dag of vcrgadcrdag in clke maant , aan de iCegentinnen reeckeninge

moeten doen, om vervolgens door de Regentinnen die penningen

aan den Eoekhouder overgelevert te werden.

VII.

Sal ook behoorlycke forge draagen voor alle het Linnen , ""t welk

by alle kinderen, onder haar opfigt ftaande wert bewerkt, om daar

van ten alien tyde behoorlycke verantwoordinge te konnen doen.

VII.

Sal mede des 's morgens ten 9. uuren, en des avonds ten 7. uu-

ren, een van hare bekwaamfte Meysjens , na de fielce-zaal moeten

fenden , ora aldaar voor de iiecke vrouwen en kinderen het gebedt

te doen.

I X.

Eyndelyck fal defelve mede forgen moeten dragen, dat de kinde-
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rcn die onder haar opfigt fyn, des Sondags wel gekleet en goetstyts

gereet fyn, om alloomet den Vader, Schoolmeeiter en Kleermaker

in den rangh ter Kerke ce konnen gaan.

C A P I T T E L XL

ran de WoUe-Naay-Matres.

I.

Erflelyk fal defelve moeten beforgen dat de Wolle -Naay-kamer,

^ . ichoon en net is, en voorcs gehouden fyn, de JMeysjens, die

onder haar opligt, door de Regentinnen geilelt fullen werden, in

het wolle - naayen wel te onderwyfen, en tot dat ambagt bekwaam
maacken.

I I.

Ook fal fy de voorfz Meysjens in goede ordre en difcipline hou-

den, en helpen beforgen, dat defelve , des lomers 'smorgcns de

klocke 6. uuren , en des winters met het aankomen van den dag in

goede ordre, en wel gekleet in de Naaykamer iyn ; en delelve ge-

trouw elyk aanmanen dat fy naarftig in haren arbeyt iyn.

I I I.

Defelve fal ook de voorfz Meysjens, in de gronden van dc Chris-

telycke lieligie onderwyfen, Jiaar ten dicn eyndc onder de werktyt,

foo des 's morgens , als nademiddags door ecn van de daar toe oe-

kwaamfte Meysjens, eenige Capittels uyt de Heylige Schrift doen
vooileefen, als ook daar uyt eens 's weecks haar ondervragen, en
defelve weeckelyks doen opleggen, een Sondag uyt den Heydelberg-
fen Catechismus.

I V.

Ooc*; fal defelve gehouden zyn de nieuwe kleederen voor de
Meysjens en kleyne kindercn te maken, mitsgadcrs den Kleerma-
ker 5 in 't maken der kleeren , voor de jongens , naar tyts gelegent-

feeyc , alle mogelycke hulpe en adfiftentie te doen.

Defelve fa! voorts gehouden fyn te vermaken cnde te vcrftcllen ,

alle de kleederen van de Aleysjens en kleyne kinderen die in het Huys 4
le verhelpen fyn, en voorts tc verrighten alle 't geene haar by de "
Kegenten, en Regentinnen felfs, of van wcgens defelve door de
mondt van den Binne- Vader, eo Moeder fal werden gelall en be-
voolen.

CA.
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C A P I T T E L XII.

Van dc Sieke Mocker.

I.

DE Sieke Moeder h\ moeten beforgen , dat de Sieke-zaal fuyver

en fchoon werde onderhoudcn , en dat de fiecken met alle teder-

heyt vvel werden gedaan en opgepaft, en voorts de Ipyfe doenhaa-
len uyt de handt van de Binnc- Moeder, die haar , na vereyfch tot

onderhoudt ende noodtdruft van de iiecken, daarvan na behooren
fal moeten voorlien , en daar omtrent goede ordres houden , en alles

verrigten , 't gene haar nog verders by dc Regenten en Regentinncn
fal werden belaft en aanbevolen.

II.

Voorts fal defelve gehouden fyn agt te nemen op alle de fiecken ,

het fy oude ^^rouwen, Meysjens, of Jongens, die in ""t feive Huys
fieck fallen komcn te werden , defelve vvel beforgende van alles dat

de fiecken nodig hebben fullen , en de beddens ordentelyck en fchoon
houdende.

II I.

Ook fal defelve opfigt hebben , dat alle de kleyne kinderen 5 die

buyten de Erey en Naaykamer fyn, wel gekamt en gereynigt wer-
den, wel toefigt neemende, dat de kinderen niet werden mishan-
delt, vvaartoe fy drie daagen in yder weeck fal moeten neeraen, als

des Dingsdags, Donderdags, en Saturdags, en fullen haar, omfulks
te doen, een of twee Meysjens, tot haare adfiflentie werden gegee-

ven, om defelve tot dit alles te employeeren, die ook niet anders

fullen hebben te doen, dan het gene dat haar door de fiecke-moeder

vvert gelafl, en alhier uytgedruckt is.

I V.

Item fal defelve ook gehouden fyn , alle weeck het vuyle linnen

te helpen walfen , en fal cock in haar kamertje , naaft de fiecke-zaal

,

moeten flaapen, om de liccken te beter op te paflen.

V.

Alle morgen ten 9. uuren , en avonden te 7. uuren fal een van de
Meysjens uyt het naayfchool , op dc fieckenzaal komen , om aldaar

voor de Iiecken te doen het Gebedt.

CA'
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C A P ITT E L Xlir.

Fan den Schoenmaker en Poi'tier.

I.

EErflelyck fal de felve moeten maken , en repareren alle fchoe-

nen en muylen , voor de Oude Vrouwen , en kinderen , in 't

voorfz Huys gealimcnteert werdende , als ook makcn fodanige nieu-

we fchoenen en muylen j als door de refpeftive Quarticr-meellersin

der tydt , op fchriftelycke ordre , aan licm fuUen werden opgegeven

;

»lle welke ichocnen en muylen, foo in 't Huys als in de Quartie-

ren door hem fullen moeten gemerkt werden met fodanig mcrk of
teken, als ten dien eynde, reets door Diaconen is geordonneert.

I I.

Ten welken eynde aan hem cenige jongens uyt het Huys fullen

werden toegevoegt, dewclke hy gehouden fal weefen, in't ambagt
van fchocnmaken te onderwyfen, en naarhun bequaamheyt, van tyt

tot tytvoort te fetten, die in goede naarftigheyten ordre te houden»
en aan hen des Maendags , of op andre werkdagen in de week geen
vrydom te geven.

III.

De felve fal verders 'in allc forghvuldighcyt moeten palTen op de
deur van hct Huys, en maken dat defelve met het klocken ilagh

van tien uuren des avonds gelloten fyn , fal ook niemand na die tyt

uytlaten , ten waare , ten reguarde van de bediendens , de nootfake»

lykheyt anders kwam te vereyfTen.

I V.

Ende by aldicniemant van de fubjeclen van 'tHuys tc laat inkwanis
fal hy het felve aan de Binne - Vader van 't Huys moeten aandienen

,

om by den felven daervan aan Regenten kennifle gegeven te wer-

den.

y.

Hy fal ook geen vreemde perfoonen , niet in 't Huys gehorende ,

het zy bcdaagde , of kinderen , in het Huys mogen laten gaan , ten fy

defelve eerft twee ftuyvers in de Armbnlfe aan de deur ftaande fullen

hebben geftooken , ot anderiints fuUen Jiebben vertoont en overhan-
digt een lootje, aan defelve by den Bockhouder van het.Huys tcr

haftd geilelr.

t. .- ri
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V I.

Hy fal ook niemant der fubjeden , in 't Huys gealimenteert wcrden-

de, buyten de gefette tyden mogen laten uytgaan, fonder aan hem
te vertonen en overliandigen een lootje, aan defelve by de Vader of

andere bedicndens van het Huys gegeven.

V I 1.

Defelve fal fig wyders punftuelyk in alles moeten reguleeren na

't voorfchrift van het Reglement, hangende in het voorhuys van het

Armhuys.

VIII.

Sal ook naauvvkcurig toefigt nemen, dat niemant eenige fpyfe> of

lets anders kome te verbrengen , en fal die gene welke hy daarvan

verdenkcn fal , mogen examineeren , en op de daad ymant betrappen-

de, niet alleen dat hem afneemen, maar ook daarvan ter naaller Ver-

gaderingh aan de Regenten kennisgeven, en in cas de Portier hicr

omrrent nalatig mogte fyn , fal defelve daar over werden berifpt ,

en des noots gecenfureert.

IX.

Defelve fal voorts ook ten alien" tyden den Binne -Vader, en

Schoolmeefter moeten afTifteren, by alle rumoeren , helpende ftillen

en weeren alle onordentelyckheeden> die in t voorlz Huys ontftaan ,

of begaan louden mogen werden.

X.

Sal ook moeten obferveren den inhoude van de ^^. en 13. Art.

van het naaftvolgende 14. Capittel.

C A P I T T E L XIV.

Generale ordre op de Siibjeclen, in het Huys geaHmentecrfwerdeiide.

I.

GEene Oude Vrouwen fullen in 't voorfz Huys geadmitteert wer-

f den , als die Litmaat van de Gereformeerde Religie fyn , of ten

minften defelve toegedaan, en van een goet leyen, uytgefondert

( \ oor foo veel de Religie aangaet ) fodanige fubjeden , welke van

wegens de Luterfche, in 't felve huys zouden mogen werden be-

lleedt.

I I.

Sullen ook geen Oude Vrouwen in 't Huys mogen werden geno-

Qqqqq
»»en,
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men voor en aleer dat defelve eenigen tydt by de Diaconie , in gelt

,

enbrootfynbedeeldt, ten ware om pregnante redenen, anders by t

collegie van Diaconen wierde verftaan.

I II.

Niemaiit fal ook in 't voorfz Huys werden aangenoomcn , als met

kenniffe en goet vinden van 't collegie van Diaconen.

I V.

De Oude Vrouwen fullen fig met het huysje of kamertje dat haar

aangeweien, als ook met alfulke perfonen die haar in de bywoningo

toegevoegt fullen werden, moeten contenteeren. Welke Oude Vrou-

wen gefamentlyck het voorfchreeve huysje oft kamertje ook reyn , en

fuyver fullen moeten onderhouden , en elkanderen hun eygen bedt

helpen maaken, dog een van beyde de beddegenooten te fwak offiec-

kelyck zynde, fal de fterkfte de fwakfte "verders foo veelhandreyckin-

ge, en hulpe moeten toebrengen, als de Regentinnen goetvinden en

ordonneeren fullen.

V.

Sullen ook de voorfz Oude Vrouwen en kinderen figh met de

plaatfen, haar aan taafel toegevoegt, moeten contenteeren, en in 't

gebedt aandagtig fyn, geene als eerlycke propooften voeren, malkan-

deren vriendelyck bejegenen, inde fchotelen niet overtaften, mitsga-

ders de fpys en dranck niet onmanierlyck, maar met alle feedigheyt

en dankbaerheyt gcbruycken.

V I.

Sullen mede alle de oude Vrouwen den tyt van een half uur langh,

of geduurende het loopen van den fantlooper aldaar geftelt, aan taafel

moeten blyven fitten , fonder dat fy daar van fullen mogen opftaan j

ende fullen by haar wegh gaan, ook geene de minfte fpyfe van de taa-

fel mogen mede neemen ofweg draagen.

VII.

Onder de Oude Vrouwen fullen eenige by de Regentinnen wer-

den gedefpicieert , om te verrigten die dienften van het Huys, welke

aan defelve fullen werden opgelegt, en waartoe fy lieden bequaam

fullen bevonden werden.

VIII.

Niemant van haar fal eenigen flerken dranck, van fwaar bier, wyn
brandewyn, of andre gedillilJeerde wateren, in haar huysje of ka-

mertje mogen hebben , of buyten 't huys gaan drincken , maar fullen

iiaar met het ordinaire bier van 't huys moeten vergenoegen , op pce-

ne van contrarie doende, over de maaltyt eenige daagen agtcr denan-

dcren
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deren als een droncke drinkfler te wcrden ten toon geflelt.

I X.

Alle fullen fy des morgens ten agt uyren tot bet publicque gebedt

komen moeten , ten ware iemant om i'yn fwakheyt , of krankheyts

wille, geexcufeel•twierde•

X.

Niemant fal tot eenigen tyt dove - koolen in fyn hu^'-sje of kameftje

mogtn hebben, ende des avonds na 9 uuren ook geen ligt of vuur in

haare flooven, fullende den Binne-\ ader, met den Kleermaker a!Ie

avonden met het klockengeflagh van tien uuren , ten dien eynde de
vifite en ronde, door alle de huysjens en vertrecken, moeten doen )

en alles exaftelyck onderfoecken.

X I.

Het en fal aan geenoude Vrouwen, of kinderen, in 't voorfsHuys
logerende, geoorloft zyn, immermeer buyten gepermitteerde ly-

den, buyten 't hujs te gaan, als met expres confent van den Binne-

Vader, en fullen defelve vervolgens by den Portier niet mogen uytge-

laten werden, als op Jiet vertonen en overgeven van een lootjc hen
lieden by denfelven Hinne-Vader ter Jiandt geflelt, des dat de

Schoolmeeller, Naay en Brey-Matreiren , mitsgaders fieke Moedcr,
mede elk eenige lootjens hebben fullen, omin cas fy eenige kinderen,

om een boodfchap fenden moeften, defelve daar mede te konnen
voorfien.

X I I.

Alle de kinderen fullei] moeten gekleet fyn in eenderley coleur, foo

als het Collegie van Diaconen goetvinden fal, welke kleederen tenre-

guarde van de Jongens, alle jaaren, en ten opfigte van de meysjens

alle twee jaaren tegens PaalTchen fullen moeten werden vernieuwt.

XIII.

De Regenten fullen foo veel mogelyck is forge draagen, dat de

bertedinge van de kinderen op ambagten ,
gelchiede ten hoogden

loon, ende dat op fodanige conditien als bevondcn fal werden, ten

meellcn oirbaar voor het buys te ftrecken.

X I V.

Dogh fullen geene Jongens mogen werden befteedt by Paapfche

meellers , en fullen defelve Regenten oock foo veel mogelyck is con-

ditioneeren , dat de Jongens gecn maandagh fullen mogen houden.

Qqqqq 2
*

XV..
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XV.

De dagh-loonen by de refpeftive Jongens, of Meysjens verdient

werdende, fullen behoorlyck werden opgehaalt en ingebragt, en

moeten blyven tot voordele van het Huys.

XVI.
Dogh het loon van 't geene zylieden overwercken , fal tot haar ey-

gen dilpolitie ihan, mits het felve eerlyck geemployeerc werdende.

XVII.

De kinderen, en voornamentlyck de Jongens fullen onder mal-

kanderen geene kaftydingen mogen doen , aan een of meer Jongens

,

by avondt of in doncker, op poene dat fy alle daar over, op ordre

van Regenten , op het ftrenglle fullen werden geftraft.

XVIII.

Ende fullen oock de voorfz kinderen niet uyt den Haege mogen

gaan, als met confent van Regenten, nogh ook op ledige daagenJiaa-

re vrienden alhier in den Hage moogen gaan befoecken, als met ex-

pres confent van den Binne- Vader.

X I X.

Des Sondags fullen alle de Meysjens, en Jongens ^ uytgefondert

die geene, welkeom hunne noodfaakelyke dienlt in en voor \ buys,

of fiekte geexcufecrt fullen werden ) 'smorgens met het klockengeilagh

van agt uuren , en des middags met het flaan van een uuren in het

voorhuys paraat moeien komen , om in goede rang , en paar aan paar

na de Kerke tegnan, op poene dat die geeiTjs die llg daar van fal ab-

fcnteeren, ofniet paraat fal zyn, daar over op ordre van de Regenten

t'elkens fal werden geftraft.

XX.

Ende om alle fpybelaryen in dien deelen te beletten, foo fal de

Vader, voor foo veel aangaat de Jongens, en de Sciioolmeefter ,

voor foo veel aangaat de meysjens , moeten makcn een lylte van alle

de fubjeften, welke ter kerke moeten gaen, en defelve aan de deure

adeefen, en alle die geene, welke figh niet behoorlyck laaten vinden,

pertinent aanteckenen, om daar van aan de Regenten rapport te doen-

XXI.

Sullen ook defelve, in 't komen ter kerke aande trap, wcderom de

vGorfz lyfte naafien , om te vi^eeten , of iemantagtergebleven is, wel-

ke zy lieden mede precieflyk fullen moeten aanteeckenen.

XXII.
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XXII.

Soo wat kinderen geduurende deKerk-tyden des morgens, of
na den middaLh op Ib-aat bevonden werden te gaan, of ipeelen

,

fuUtn geltrengelyck werden geilraft , ten welken ey^nde de Geiegts-

dienaars, als daar toe fpecialyck geauthoriieert, delelve fullen appre-

hendeeren, en in 't Huys aan den Poortier overleveren, lullende de-

felve voor yder geapprehendeerde genieten 6. fiuyvers, welke de
Poortier aan delelve fal moeten betalen.

XXIII.

En fal de Poortier ter naafter ^'ergaderinge van de Regenten ,

alle de agtergeblevene aan delelve Regenten aangeeven, fonder de
minfte oogluyckir^ge temogen gebruycken, als wanneer aan hemhec
voorfz verfchotene gelt fal werden gereftitueert.

XXIV.

De knegts van het Huys fallen uyt de ingenomene perfoonen ge-
bruykt werden, die gehouden fallen fyn het Bier te tappen cndeaan
de taftel te brengen , als meede te fchencken , te fluyten , en ontfluy-

ten alle venfters , en raamen , turf haalen , boodfchappen doen , vuur
brengen by de oude luyden , ook op haar tyt voor den dagh bier
brengen , ende benevens den Binne - Vader , des noods de kaftydin-
gen helpen doen , en hem op fyn ordre adfifteeren , en vcrders alles

doen, en verrigten, 't geene by de Regenten en Regentinnen in
der tyt aan hun fal werden bevoolen,

X X V.

Uyt de ingekomene Meysjens fal ecn feker getal van de gene , die
bequaam fullen werden bevonden , geftek werden ter difpolltie van
de Binne - Mocder , een gedeelte ter difpofitie van de Schoolmeefters
vrouw, een gedeelte van de Brey-en Linne-Naay-MatrefTen, en
een gedeelte onder de Sieke - Moeder , omme yder by defelve foda-
nig geemployeert te werden, als by de Regentinnen fal werden be-
raamt , en in 'c reguarde van ieder bediende, op fyn refpett is geex-
prefleert.

XXVI.

Alle de goederen van de ingekomene perfoonen, die fy lieden
voor de inneminge belkten, of hun daar na uyt eenigen hoolde
zouden mogen opkoomen , fullen terflont ten behoeve van de Diaco-
nie vervallen , ten waare dat de voorfz Perfonen wederom uyt het
voorfz Huys fouden willen gaan , en 't geene fy lieden aan de Diaco-
nie ten agteren fyn, ook weder fouden willen reftitueeren.

Qqqqq 3 CA-
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C A P I T T E L XV.

Van het d'mitteeren van Jotigmans ofMeysjens iiyt hctHiiySi en dev'

jclver iiytfet.

N
I.

lemant fal uyt het voorfz Huys mogengaen, als met goetvinden

van de Regencen of Kegentinnen ider op zyn relped.

II.

De Regenten fullen geen Jongmars uyt het Huys dimitteeren ,

voor en aleer defelve ii. Jaren iullen oud fyn , en een jaar lang voor 't

gemelde Ijuys ten minllen 7 u 8 ichcU ngen ter weecklulltn heb-

ben gewonnen, ten ware dat het felve by } roederen Regenten an-

derswierde gearbitreert -, en verliaan, of dat iy daaiinnCj door ieke-

rc toevallen vvaren verhinoert geweeft.

I I I.

Van gelyken fullen de Regentinnen geene Meysjens uyt het Huys
laten gaan, voor en aleer delelve haar ambagt na behooren verftaen,

en eerft twee jaaren het Liuys fullen hebben gedient.

I V.

Soo wanneer eenige Jongmans uyt het Huys gaan , met confent
van de Regenten, ial aan defelve gegeven wtrden lodanigen uytfet

,

als de lyfle daar van gemaakt , is mede brengende.

V.

Als mede foo wanneer eenige Meysjens , met confent van de Ke-
gentinnen, uyt het i'uys fullen werden gedimitteert , fal aai, defelve
mede fodanigen uytfet gegeven werden , als de voorfz lyfte is mede
brengende.

V I.

Ende fullen de Regenten , of Regentinnen den uytfet in geenen
deele mogen verhoogen of vermeerderen , ten !y om metkelycke re-
dencn , van fchikkelykheyt , en naarlligheyt , fpecial\'ck mede rcgu-
ardt genoomen lynde op het profyt

,' by tiefelve fubjcdcn aan het
Huys toegebragt , als mede of fylieden hunne belydenille hebben
gedaen.

VI I.

Ende ingevalle aan eenige jongens, of meysjens, geduurcnde den
tydt dat ly iji \ i^^ys lyn^ eenige goederen by lucceilie, maKiuge ,

of
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of andeiTmts mogten opkomen, fal het aan 't Collegie van Diaconen
Itaan, om te oordeelea, of, en hocvecl hen licden by hunnen uyt-

gang, uyt het voorfchreeve liuys voor iiaar uytlet meerder fal wer-
den toegelegt, als aan die gene, aan welke lodanige goederen niet

opgekomen zyn, waar omtrent nogtans , niet als met de uyterftecir-

cumfpecftie fal werden gehandelt, en forge gedraagen, dat het Huys
daar door niet werde befchadigt , alles nogtans onvermindert den in-

houden van den ^6. Art. van het eeven voorgaande 14. Capittel.

^/dus bet morfchreve Regkment opgejielt-, gerefitmeert , ende gear-

re/ieert in ecu extraordinaris groote Kerkeii - Raadt , ten hyweefen

van Predikanten , Oiiderlingcn en Diaconen in 'j Hage dejen 2.

December 17 ts-

\^. \^. I. loco

^fle van Confent aan Jan Heinriksz , <?;« Vleefch te mogen verkoopen

in de Foorpoorte van den Hove.

ALzoe Jan Heynricxz nu ter tydc wonende alhyer in den Hage
den Hove van Hollant by requefte te kennen gegeven heeft , hoe

dat hy Suppliant onlancx leden zyne refidentie alhier mit zyne fami-

lie genomen hebbende, hem felven generende es met zyne bouwerye,
weydende onder andere fekere vette beeften, omme die te ilachten

en gebruyken alhyer onder die Burgerye van denHaige; En hoewel
nyemandt en behoerde het felfde hem Suppliant te beletten als we-
fende tot voordeel en groot geryf van de ingezetenen alhyer , 'T was
nochtans foe dac eenigevan de Vleyshoudersvan denHaege hen van-

teerden 't zelfde den Suppliant te doenverbieden, contrarie dieKeu-
re en Ordonnantie van den Hage , vermeldende , dat alle vreemde per-

foenen huere refidentie alhyer nemen moegen jaer en dach vry en
vranck iiaer neeringe doen , aleer men hen mach conftringeren omme
poorter ofte burger van Hage te werden ; En gemerft 't lelfde

iiyet en tendeerde tot prejudicie van de Vleefchhouders, nochtedat

hy Suppliant nyet en begeerde zynVleyfch, tweick hy flacht, te

doen venten op eenige plaetfen vry en exempt vi^efende dan alleenlick

onder die Voerpoerte van den Hove ofte ""t fynen huyfe, verfouckt

daeromme hy Suppliant oetmoedelick dat 't voorfz Hof gelieven wil-

de hem te gunnen en accorderen omme aldaer te moegen llaen en
fyn vleyfch te doen venten, SOE E E ST dat 't voorfz Hof omme
redenen hyer vooren verhaelt, den Suppliant toegelaeten en mits-

dien geconfenteert heeft omme te doen de neeringe van ^t Vleys-

houden en alfulcks zyn vleyfch te moegen venten en vercoepen on-

der de Voerpoerte van den voorfz Hove , fonder hem daerin te doen
eenich hinder ofte letfel al tot kennclycke wcderfeggen van den zel-

ven Hove. Gedaen in den Hage den X X 1
IJ.

Septembris anno XV'-.

LXXVIIJ.
Geextrahecrt uit het VII. Memor: van B. Ernll:/&/. i6j-
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^7". V- -• ^^^^

AHe vail Cofjfeni aan Jooft de Bruyn van Eurgerhoudt , om Vleefch te

mogen verkopen in de Foorpoorte van dcfeii Hove.

ALfoe Joojl de Bruyn van Biirgerhoiidt den Hove van Hollant

verthoenc heeft , hoe dat hy Suppliant foe by den vianden als

andere loldaten tot veel lionden geplondert en van 7yne goederen

beroeft ende daer naer iyn woenplaetle verbiant es, i^ulcx dat hy

Suppliant hem getranlporteert heeft mit fyn huysvrouwe en kinder-

kens alhyer in den IJaghe, in meeninge 2,ynde omme hem aldaer ter

neder te flaen ende iyne huysvrouwe en kinderkens t'ondeihoudcn
;

Ende alfoe hy Suppliant welende ecn ^ leyshouder van fyn ambacht

dezelve neringe gaerne foudc exerceren in ofte onder de VoerpOLrte

van delen Hove, plactle daer toe bequaem geniaidl- hy Suppliant

omme redcnm voeren verhaelt die macht nyet en hadde omme een

plaetfe op te halle te huyeren , ende nochtans tfelve nyet tn mochte
gefchieden fonder voeigaende ccMifent en admifl'c-, SOL EEST,
dat 't voorfz, llof omme redcncn hjer bo\en verhaelt, den voorfz

Suppliant geoerloft , geconfcnteert en toegelaeten heeft, gelyk 'tzel-

ve Hof oerloft, confcnteert en toelaet mis defen, cmme alhyer on-
der de Voerpoerte te exerceren die neringe van 't \ Icjsl cuwen en
2yn \ leyfch goet en onwraeckbaer zynde, aldaer te moegen ver-

coepen en vuytflyten, dat al tot kennelicke wederfe^gen van den
voorfz Hove. Gcgeven in den Hage den HJ^n. Augufti anno X Vc.
LXXIX.

Gecxtraht. uit hct 7 Mcmor ; van B. Ernft/o/. ipg'

W- w.
De Baillin van den Hage werd gecendenincert zekere injiirien een in~

iioonder van den Hage aengedaen , honorabel en profitabel te bcteren-

IN der faeke hangende voor den Hove van Hollandt ' tulfchen Jan
Zof/tf alhier in den Hage, Impetrant in cas van injurien, mits-

gadcrs den Procureur Gtncrael gevoegde aen d'eene zyde : Ende
Gysbrecht van IFyngacrden ., BailUa van den Hage gedaegde aend'an-
(iere : Proponerende de voorfz Impetrant dat hy fonder jadantie was
een man van eeren , van goeden name ende faem die oyt zyn leven
van ecnige deliden ofte quade feyten achterhaelt ofte oock
gedifiameert was geweeft, 't welk niet jcgenftaende, 't hadde den
vooriz Gedaegde gelieft op den it Septembris anno if<;g wefendc
Mcl by drank des avondts tufichen negen en tien uyren met fyn Die-
naers le komen voor des Impetrants buys, kloppendc aldaer wel
vehcmcntlyk aen dc deur en ingelatcn vvefcnde, hadde terftont ge-
vraegt nac een lichte Vrouwe uyt Zeelandt, feggende waer iszulken

Vrouw
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Vrouwe ? Ik zoude daer gaerne een kanne vvyns mede drinken
;

daer op d'lmpetrant gezegt hadde , dat hy geen herberge en hielt ,

cnde oock niet gevvoonlyk en was foo h;ec wyn te haelen, en dat al-

daer iulcke V^rouwen niet en vvaien , en ook hy die voorfz \'rouwen
perfoon niet en kende , zeggende foo veel te meer tot den Gedaeg-
de dat hy alle des Impetrants huys doorfoeken en fien loude of hy
fulken Vrouw aldair mochte vinden, nemende d'Impetrant mitsdien
een keerflb, en leydende de Gedaegde alle fyn huys deur ; maer de
Gedaegde niet bevindende de voorfz \'iouws perfoon, maer alleen-

lyk des Impetrants huysvrouwe en zyn twee dochteren, mitsgaders

een Jan jacobsz Bailliu van Oudewatermet eenen Jacob Franllctbey-

de zittende in des Impetrants kamer in haer beloignes van fchryven
en collationeren , was al kyvende en murmurerende weder uytten

voorfz huyfe gegaen : en korts daernaer de Gedaegde andere zinnen
krygende, was met zyn Dienaers aen des Impetrants deur gekomen,
kloppcnde wel fterkclyk ende ingelaten wefende, hadde terllondt na
den Impetrant gevraegt, en veritaende dat den Impetrant in zyn
bedde was, hadde, gaende voor het zelve bedde, hem terllondt op
doen ftaen , maekende den Impetrant fyn gevangen ende hadde aUulcx

hem, half gekleet wefende, londer eenige zaeke ofce voorgaende in-

formatie, by fyne dienaers, als een dief ofte misdadich menfche ,

ge'vangeii doen Ityden op de Voorpoorte van dejen Hove , aldaer d'lmpe-
trant alle dien nacht en oock s'anderen daeghs tot den avont toe ge-

vangen gehouden was geweeft, waerdoor d'Impetrant benodigtwas
geweell 't zelve den Hove te vertoonen, ende uyt kragte vanzeker
appoindement op zyn requefte geobtineert, by eenDeurwaerderden
voovlz Gedaegde doen bevelen den Impetrant kofteloos en fchadeloos

u)tter voorfz gevanckeniire te ontflaen ofte ten minlten , indien hy

hem gevangen hadde. om eenige civileJaeken •, hem op cautie van hon-

dcrt Carolus guldens t'ontllaen , ende indien om criminele zaken , den

zelven ten naejien rechtdach voor fyne J'lerfchaare te ixchte te ftellen ,

waer op die gedaegde de voorfz Deurwaerder ter antwoorde gege-

ven Jiaddc, bekennende genoechde voorfz apprehenfie fonder rcden

cnde jegens recht gedaen te hebben , dat hy den Impetrant voor da-

te van 't voorfz exploici ontllagen hadde en hem als noch ontfloeg j

blyvendc niet te min onwillich den Impetrant, volgende de difpofitie;

van 't voorfz appoinclement kofteloos en fchadeloos uytter gcvanc-

kenifle t'ontllaen ; mits ""t welk de Gedaegde gedagvacrt zyude voor

dcfen Hove , hadde d'Impetrant ten dage dienende by de voorfz em
meer andere middelen geconcludeert gehad, dat de voorfz, Gedaeg-

de gecondemneert zoude werden , den Impetrant kofteloos en fcha-

deloos te onilaen uytter gevanckenilTe , daer hy tot date van de
voorfz exploift in was, ofte ten minften den Impetrant te betalen

.

alle die fchaden en intereften by hem door die voorfz, apprehenfie ge-

leden ; dat voort den Impetrant by defelve apprehenlie verklaerfr

foude werden geinjurieert en de Gedaegde gecondemneert die zelve

injurien eerlyk te bcteren , mits comparerende voor defen Hove ende

biddende den zelven Hove uytten name van de Juflitie om vergiftenifle,-

mitsgaders den Impetrant gevende ende opleggende de fomme van hon-

dertponden grootenVlaems,behouden opalsjuftemoderatie^oftc tot

Rrrrr ander®
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andere alfulke fynen en concUifien als 't voorfz Hof bevinden foude

den voorfz Impetrant oirbaerlyckft te wefen; Waerjegens de vooiiz

Gcdaegde ontkennende de vooifz Impetrant geinjurieert tc hebben

ende 00k de voorfz feiten zulcx die by den zelven Impetrant gepo-

feert, ende ten fyne daertoe defelvc gedirigeert, geconcludeerthad-

de ten fyne van niet ontfankelyk, en dat den Impetrant zynen

voorfz eylch en conclulie fulcx en in der voegen hy die alhier gedaen

ende genomen heeft, ontfeyt foude fyn, makende mede cyfch van

koften ofte tot andere alfulcke fynen en conclufien, als tvoorfz Hof
bevinden foude den voorfz Gedaegde oirbaerlykft te wefen ;

Waer
na de Procureur Generael hem voegende uyt den name van de Ma-

jefteit, jegens de voorfz Gedaegde tot arbitrate correflie , ende de

Gedaegde tercontrarie tot abfokuie geconcludeert hebbende, waren

de voorfz principale partyen in de voorfz faeke by den Hove bevon-

den en geappoinfteert geweell; in feyten contrarie, ende haddendien

navolgende gedient van heurlieder fchriftuuren ende de zake voorts

van wegen den Impetrant volfclireven zynde, hadde dezelve Impe-

trant gedaen doen zeeker ordinaris enquefte, geproduccert diverfche

munimenten, gerenunchieert van meer te produceeren, reprochen

en falvatien van rechten geemployeert , in rechten geconcludeert en

regt begeerc 5 doende de Gedaegde van produdtie en reprochen ver-

fteecken, en hem voorts ofte fyn Procureur uyt krachte van zeeker

appoinftement bevelen fyn fack mette Procuratie onder den Hove te

leveren , fulcx dat de Gedaegde dien navolgende alleenlyk een fak

met fyn Procuratie onder den voorfz Hove geexhibeert hadde.

"t N'oorfz Hof met rype deliberatie van Rade deurgefien en over-

Avoogen hebbende alle 't gunt ter materie dienende is , in den name
en van wegen des Konings van Spangien, vanEngelant, vanVrank-
fyk, van beide Sicilien , &c. als Grave van HoUant , Zeelant , en
A'^riellanc , verklaerc den Impetrant by den Gedacgden geinjurieert

,

condemneert den felven Gedaegde die injurien te beteren eerlycken

,

mits ten tweeden Rechtdage na de pronunciatie van defen te com-
pareren inde audientie alhier, den Hove in den name van de Julli-

tie biddende om vergiffenille ; ende gehoort , d'affirmatie by eede
van den Impetrant gedaen , daer by hy geaffirmeert heeft licver uit

fyne goederen te willen verliefen hondert Carolus gulden dan nog
eens gelyke injurien te moeten Ivden; condemneert de voorfz, . Ge-
daegde den Impetrant voor proffytelyke amende te betalen de fom-
me van tfeftig Carolus guldens , en de fchaden en intereften by den
Impetrant door de voorfz. gevanckenifTe geleden , mitsgaders in de
koiten van defen proceffe , al tot taxatie en moderatie van den voorfz
Hove; Ende doende recht op de conclufie van den gevoegde, con-
demneert de voorfz Gedaegde te betalen in handen van de Rentmee-
fter van de Exploieten van defen Hove tot profyte van de Coninck-
lyke Majefteyt de fomme van xxv. Carolus guldens al van xl. grooten
Vlaems 't ftuk. A6ium by ^Jfende/ft, S/uys , Siioeckaert, IfWdam ,

Nytfei! , Boot , Droogeudyck , Weytsz. En gepronuncieert den 26
O(ftobris anno if 5" 3.

T>e
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X. X. I- loco.

De Graaf met deszeljs famille en Hofvry van den Schut-tap.

OP 'tgunt dat Adriaen Kerftensz by monde vanGuyot die Cottc-

re dede proponeren en fcggen voir den Hove van HoUant , hoe
dat ten tyden als myn gen. Heeren die Grave van Charrolois alhier

in den Hage was> die voirfz- Adriaen den zelven mynen gen. Heere
vercoepen mode fekere mcnichte van ^v^-ncn, en die welkc dat hy
geven mofte tot fulcken prife als oft op die tyd geen Scuttap geweeit
en hadde ^ Maintenerende die voirfz, Adriaen , dat hy dat fculdich

was te corten van alCuicke huj^re en pachte als hy van den felven

Scuttap gedaen hadde , ende concludeerde dairomme die voirfz Adri-
aen, dat de voirfz Sautters gecondempneert en gedwongen foude
wefen him alfoe veel te korten van zynen voirfz pacht als hy te verlies

en te fcade gehadt heeft van den wyn, die hy mynen voirfz gen.

Heere van Charrolois heeft moeten vercoepen.
Wair tegens dat die Hoomans van de voirfz Scutten by monde van

Dire Claesz deden proponeren en feggen , hoe dat in 't verhueren van
den voirfz Scuttap men altyts een coftume gehat en geplogen 't Hof
alhier te referveren , 't welk oick gereferveert es gevveert in den pagt

van den voirfz lellen Scuttap , en concludeerden dairomme die voirfz

Hoomans , dat de voorfz Adriaen niet fculdich en foude fyn eenich
afllach te wefen den wyn, die hy mynen voirfz gen. Heere van
Charrolois verkoft heeft, mit meer woirden by beyde de voirfz par-

lien voirgeftelt en geproponeert.

Algehoirten overwogen tot defe materie dienende was, es bj^den
voorfz Hove geappoindeert en voor rcgtgcvvyil, dattet den voirfz

Adriaen Kerftensz offlach wefen enblyven fal vanfynen pacht alalfulk

verlies als hy gehadt en genomen heeft in 't vercoopen van de wynen
die hy mynen voirfz gen. Hccrcn van Charrolois vercoft en gelevert

heeft. Ende is voirt by den felven Hove verclaert , dattet felve Hof
fculdich is vryte wefen en oick blyv^en fa! van eenigen fchuttap tebe-

talen. Adum vj. dagen in Aprille anno voirfz. ( 1464) prccientibus

ut fupra ( Gruytbuyjen » Akmade , Halcivyn , Eyckc , Bovcrie en IVer-

ve.

Op ten voirfz dach C6 April j.].<^^) foo was by den Hove vanHol-
lant bcvolen Alartyn Hogedans ^ dat hy fyne wynen op gecne fcuttap

vercoopen en foude, gelyc hy t'andere tj^den gedaen en felve be-

kent heeft. Ende alfoe hy fcuttap van zynen Vv^^ynen genomen heeft,

dat hy dairomme \ voirfz. Hof en die Suppoeften van dien grotelicken

ontvryt heeft; Ende van 't guendt dat die voirfz. Martyn hem daer-

inne misgrepen mag hcbben, heett hy hem gefubmitteert in den voirfz

Hove. Ende is voert den felven Martyn bcvolen , dat hy die kroon
die hy kent noch onder hem te liebben van den laiften fcuttap in han-

den houden fill fonder die den fcutten te geven. PreJeHtibus ut fa-
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pra ( Gn/jthuyfen , Alcmade^ Hakv^yn-i Eyke-, Boverie^wWcrve)

Gereciftereert in 't derde Mcmori.ial van Sweeten , fol 79 verfo en 80.

Gefchil tiijfchen den Cipier van de FoorpoorU van den Hove en de Hoojt-

mans van St. Joris Conjrerie over den vrydom van den Schut-tap

:

en verklaringe van '/ Hoj\ me daar van exempt zyn.

GEhoirt by den Hove van HoUant die quefticn en gefchillen han-

gende tuflchen den Hoofmans engemeenen Scatters van den Voct-

hogen van S'mte Jorys Gilde in den Hage clagers an die een fyde , en

Mai'tyn Hogedans bewaerer van den Voirpoirte van den Hove alhier

in den Hage Verweerder an d'andere ; Zeggende die fehe clagers

hoe dat fy by mynen genaden Heere den Hertoge van Bourgongien*

Grave vanllollant, gepriviligeert fyn > dat fy hebben fullen totdrien

ftonden in den jaere een en groten van excyfen van elken l^oep wyns

,

die men tapt alhier in den Hage, en dair van dat die felve clagers en
hoere voirfaten Scutten in ruilelicken en vredelicken pofTeffie geweelt

zyn van alfo lange jaeren dat geen memorie ter contrarie en is ; Dit
niet jegenltaende die voirfz, verweerder onder ""t dexel , dat hy befit-

tende is die Voirpoirte van den voirfz Hove wil in tyden van den
voirfz Scuttap vercoipen alrehande wynen fonder den voirfz clagers

hocren Scuttap en excyfen dair van te betalen, feggende en maindi-
nerende die felve clagers , dat ombehoirlicken te m efen en dat hy mits

defen tyt van den voirfz Scuttap gedurende gefcepen waere alleen den
loip en tap van den wynen te hebben en te nyete en van onwairdente
maken den voirfz Scuttap, ende concludeerden by alle welckc reden
voirfz die voirfz eyflchers, dat by fentemie diffinitive van den voirfz

Hove de voirfz verweerder bedwongen foude wefen himl. hoeren
Scuttap le geven van alfo veel wyns als hy in tyden van den voirfz
Scuttap vercopen en tappen fal , en dat fy fchuldich fullen wefen te
blyven en te beruften in hoeren voirfz, poflefTie en befitte.

Wair tegens dat die voirfz verweerder proponeerde en feyde, hoe
dat iiy wonende is in den Voirpoirte en begrype van den Hove myns
voirfz genaden Hecrcn, 't welkc exempt vry ende ofgefundert is van
den jurisdidic vnn den Hage, ende dat in 't generael en gemeenlicken
alle die plaetfcn en de Hove myns voirfz genaden Hecrcn viy enonge-
houden fyn van ecnige excyfen ofte Scuttap tc geldcn, en gedrouch
him des dezeive verweerder aen den voirfz Hove en maindinecrde
dairomme d:e voirn. verweerder, dat hy fynen vv-ynen alfo wel byn-
nen den tyt van den voirf/- Scuitap vercopen fal mogen a!s dair buy-
ten , fonder eenichen Scuttap ofte excyfen dair of te betalen ofte gel-

den ; Ende concludeerde by alle welckc redenen voirfcreven die
voirfz verweerder, dat mit onrecht en quadc ca\ife hy by den voirfz

eylTchers bctrocken is en dat Jay fynen wynen vry tappen f;il fonder

cenigc
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eenige Scuttap ofte excyfen te geven ende dat den felven ejfTchers
filencie en een eewich Iwygen in defen fake geimponeert fal welen.

Dair tegcns dat die voirlz eyirchers die contra rie fuflineerden en
maintineerclen , dat na inhout van 't voirfi Privilegie en ghifte by
hunl. geallegeert, en de pofTefTie dair op vercregen, dat alfo niet

fchuldich en waere te gefchien , Endc dair van dat die voirn. Ver-
weerder die contrarie luflineerde mit meer woirden en redenen by
beyde de voirfz partyen voirgcilck en geproponeert, Ende wair op
dat die felve pertyen recht verfochten en begcerden te iiebben aen
den felven Hove.

't V^oirfz Hof rait rype deliberatie overwegen al 't gundt dat totde-
fe materie dienende was, in den name en van wegen myns voirfz ge-
naden Heeren 'sHertogen van Bourgongien Grave van Hollant, ge-
feyt, geappoincleert en verclaert hecfc, feyt en appoinfleert en ver-

klaert voir recht, dat mit rechre en goede redenen de voirfz clagers

hunl. van den voirn. \ erwccrder bccroont en beclaegt hebben, en
dat dairom die felve clagers bij'-ven fulien in hoeren oude pofTeffie en
befitte van den voirfz Scuttap, en dat die felve Verweerder gheenre-
hande wynen tappen en fal mogen in tyden van den felven Scuttap ,

fonder den voirfz Scuttap en den gewoenlyken Qxcys dair van te be-
taelen ; behoiidelicken en miytgejondert allcen die Suppoqfien van den
Camer van den Raide in Hollant die nu fyn ofte namach wejen fallen, al-

fe myn Heere den Stedehonder , die Raiden^ Griffier, den Rentmee/ier

Generaeh den hewairrer van deCbartren, den Ontfanger van de Ex-
p/oiden , den Procureur en Advocaat myns voirfz, genaden Hetren en
den Secretariffen en Deiirwaerders , die in de Injlru^ie en CommiffJe

van den voirfz Camere van den Raide in Hollant genoemt en gcfpeczfi~

ceert Jlaen ofte bier namaels in andcre InflruElien en Commiffien die de

felve myn genaden Heer van zyn voirfz Camei^e maken en ordinerenfou-

de mogen , verclaert begrepen engefpecificcert fulien mogen iverden , die

en fulien in tyden van den voirfz Scuttap gene Scuttap fwch excyfe geven

van de wynen , ^ief\' in den voirfz Foirpoirte van den Hove aldair op

defen tyt dat die voirjz Verv:eerder u-oonachticb is doen bakn fulien ;

Referverende voirt den voirfz Verweerder fyn sdiie omme te ageren

in de petitorie en principale fake, roerende en aengaende den voirfz

Scuttap en excyfe, Aftum op ten k{t;^n dach van Aprille Anno
XIIIJC. LXIIIJ. Prefcntibus Griiythuyje , Alcniade^ Affendclft ,

Hael'ivyn, Eycke, Bocvcryeen IFerve.

Gcextraht. uic het Memor. en Sentcntic-bock
,

grquot. G. fol. S(). 50.
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Y. Y.

ORDO NNANTIE
Gemaekt by de Collegien van den Hogen en

Provincialen Raden , Kamer van Reke-

ninge ende Magiftraet van 'sGravenhage,

dienende zoo tot dcfenfie van 's Gravcn-

hage voorfz jegens het geweld en fpolien

van den vyand, daarmede dezclve plaats

werd credreygt ; als mede op 't ftuk van

de dag en nagt waken daerinne te hou-

den^

I.

IN den eerften dat een ygelyk van dc voorfz. Collegien en haere

Suppooften zoo wel ' Advocaten , Sccretariiren , Procureurs ,

Deurwaerders en Boden 5 nieniand uitgezondert , 00k de Heeren

Edelen ende andere perfoonen , egeene burgerlyke neeringe doende

en buyten de fchutterye van den Hage zynde, gehouden fallen we-
fen haer elk te voorzien van een musquet , vuerroer ofte fpies met
een zydgcweer , bandeliers , morillions en ruftingen , cogels , lonten

en cruyt naer advenant; daer op zyl. geftelt zullen werden ende den
meefte dienft konnen doen.

I I.

Well<e perfoonen alle nagts zullen waeken by half ofte gcheele

hooftmanfchappen ter plaatze henl. te defigneren ; ende belangcnde

de Schutterye zullen de wagt houden op 't Stadhuys alhier fonder

dat hem iemand zal mogen abfenteren , ten ware by wettige excufe

,

mits in dien gevalle evenwel llellende een ander gequalificeert per-

foon in i.yn plaatfe.

1 I I.

Item zullen de voorfz, Suppooftcn en andere de wagt hebbende ,

gehouden wefen te obcdieren zoo in 't doen van de ronde als anders,

't gunt henl. by haere Olficieren geordonneert fal werden op deboe-

te van 6. pond van xl grn 't pond.

IV.
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I V.

903

Item die vandeCollegien,Edelen en Suppooften en andere buyten
de Schutterye zynde, die zelfs in perfoon ofte door haeren gebroo-
den dienaar niet en begeeren te waken ( daer van 2,yl. binnen z^.

uuren nae de infinuatie van defen eens en voor al verklaringe zullen

hebben te doen ) zullen mogcn voUtaen met een gefwooren nagtwa-
ker die by de refpeftive Collegien aengenomen ende beedigt zal zyn

,

zonder dac iemand anders voor henl. zal mogen waken ofte toegela-

ten werden.

V.

Jtem zal ten iegelyk wagt houdende ofte de ronde doende hem
houden in alle ftilligheyt, zonder roepen, kryten ofte rumoer te ma-
ken of in eenige herbergen ofte tavernen gaen drinken op een boe-
te van fes ponden van xl. grn. 't pond.

V I.

De voorfz Snppooften ofte hare gefvvoren nagtwakers ende andere
zullen alle avonden precifelyk komen op. . . , des winters de klokke
negen en des Somers ten tien uuren met alzulken geweer , daer op
dezelve zyn geftek, omme foo voorts te gaen met haere Officieren

naer al zulke wagten als henluyden geordbnneert fal worden , en-

de zullen niemand , daer zyluyden de wagt houdende zyn , zonder
ligt laeten palferen , ten ^'are de voorfz ronde daer van zyluiden
ontfangen zullen dc loos, ende van henlieder wagte niet fcheydendes
winters voor de klokke fes en des Somers te vicr uuren, ende totde
voorfz wagt afgelefen fal zyn, alles op de boete van 3. ponden by
elk te verbeuren voor de eerfte reyfe ende zoo wie voor de tweede-
maal om dier oorfaeke zal worden gecaufeert , zal verbeuren dubbel-

de boeten , en voor de derdemaal twalef ponden , ende foo wie met
en zal vermogen de l^oeten te betalen, zal geleyd worden te water

en te broode den tyd van fes weken.

VII.

Item indien een Suppooft, burger ofte gefwooren waker bevon-

den word thuys te gaen llapen ende des raorgens nogtans hem pre-

fenteert op de wagt , zal verbeuren voor de eerfte reyfe drie ponden

,

de tweede reyfe fes ponden en de derde reyfe negen ponden ende
voorts arbitralyk geftrafc werden.

VIII.

Indien iemand hemfelven dadelyken tegensde wagt ftelde, pogen-
de dezelve te willen onderkruypen ende overvallen ofte eenige an-

dere moetwilligheyd pleegden , zulks dat de wagt genootzaakt zou-
de zyn hen daer tegens feytelyk te ftellen , indien alfulk perfoon ee-

nig
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nig quaet avontuur van gewont, gequetfi oft ander ongeluk ovcr-

quamc, zal daer overgeenen verfet vcrvvagtcn, maer gehouden wer-

den gedaen te wefen jegens een moetwilligen verltoorder en pertur-

bateur der vvagt.

I X.

Werd een yegelyk verboden na den fonnen ondergang eenig roer

los te fchieten en ook des morgens voor den fonnen opgang , ten wa-

re in node eri onraed , en om een teken te doen , ende dat op een boe-

fce van tien ponden en arbitraele corredie.

X.

Knde indien by dagen of nagten eenig onraed van vyand buyten

den Ilage ende oproer binnen den Hage ontllonde , zal ieder een s

niemand uytgezondert, 't zy Suppooft, Schutter, Eurger , invvoon-

der of anderen op wapenen geftelt zynde , met zyn behoorlyk ge-

weer zig vervoegen na de loopplaatze daar toe geordonneert ende

aldaar by malkanderen blyven ter tyt toe by haere ORiciers , onder

dewelke zy forteren, ofte anderfints geordonneert zal wefen, wat

ly te doen zuUen hebben , op pene van verklaart te werden voor

vyand van den Staet en geftraft aen den lyve.

XI.

Dat voorts zoo wanneer t'eeniger tyd.in ofte ontrent den Hage
eenigen brand geviel ( 't welk God verhoeden wil ) niemand van

zyn wagt zal mogen gacn, nog fcheyden zonder oorlof van den Of-

ficier aldacr de wagt hebbende , alzoo de zorge en 't liilfen van den
voorfz,. brand andere luyden geen wagt hebbende bevolen zal bly-

ven , ten ware de brand ontrent zyn liuyfe ontllond , in welk geval

zy den voorfz. Officier om confent fal Jiebben aen te fpreeken, op
een boete van tien pond, en arbitrale corredie aJs vooren.

X I I.

Ende werd alien en eenen iegelyk bevolen dc Officieren van de
voorfz wagt in alles terevereeren en obedieren zonder eenige infolen-

tie 5 moetwilligheid ofte onnuttigheden te plegen , en dat ook op
een boece van 17 pond, en arbitrale correftie naer exigentie van za-

ken , ende zuUen de voorfz OHiciercn in hare klagten volkomen ge-

loof hebben.

X I I L

Ende ten einde de wagt in goede ordre mag werden gehouden , ,

zal men dezelve alle nagten by ronde ende anders op verfcheide uu- \
ren vifiteren en dezelve ofte iemand van hen flapende ofte geen goe-

den wagt houdende bevonden werdende , mulderen en ftraffen nae
behooren.

XIV.
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X I V.

S)os

Hebben insgelyks mede vcrboden en verbieden mits defen alien en
een yegelicken van wat ftaet ofte conditie hy zy , dat hy hem niet en
vervorderc eenige infolencie by avonde ofte nagte te bedryven oftc

glafen in te fmyten , met bloot geweer langs de ftraeten te loopen
ofte op de aerde ende houte parapetten te klimmen of dezelve te be-

fchadigen op poene van dertig ponden en openbaerlyk aen den ly\e

gellraftte wcrden.

X V.

Hcbbende voorts geordonneert dat aen icder ValJDrugge van den
'

Rage des daegs drie perfoonen de wagt zullen houden tot weeringe
van alle vagabonden en bedelaers, dewelke van buyten zouden vvil-

len inkomen.

Aldus gedaen en gearrcRcert in den Hage den i6 Augulli 163S'
en was geparapheert J

F. FAGEL.

Lager ftond, Ter Ordonnantie van de Collegien van de Societeit,

En Wis ondertekent,

A. VAN MYEROP,

Z Z
yffle van prote/iatie van wegens Ileer Willem Snouckacrt , Rit^der*

Raed ordinaris in den Hove van Holland^ tegeiis Mrs. Aernoult

Coebel Rcntmr. van den zeken Lands , en Heer Splinter

van Harghem , Ridder , enz.

OP huyden den xxvijen. Septembris XV^. LIX. zyn by myn Hcc-
ren van den Rade in Ilollant gecompareert op naemiddage in 't

fcheyden van den Raidt des avonts nae vyf uren ende eenige van den

Raide vuytgcgaen en wedcromme in de Raetcamer getreden zynde ,

Mr. Aernoult Coebel, Rentmeefter van 't gemeenen Landt van Hol-

land! en Heer SpUiiter van Harghem , Ridder , tot hen hcbbende

veel van den Gildebroeders Van bint Joris Scbutterye mit Vaendra^

gher, pyp ende trommelllager , verclarende lad te hebben van den

Koninck en gemeen Schutterye de voorfz Heeren te bidden ende te

nooden by heurluyden te willen commen des avonds ende des ande-

ren daechs middaechs ter maeltyt ende alfoe hcurlr. vergaderinge tc

helpen vereeren, daerby vougende die voorfz Coebel datter een Ar-
tiekelmaker was die zy in heure vergaderinghe ryet en begeerden ,

*t Welk hoorende Frans Duy/l alias Couivenboven , Procureur van den

voorfz Hove mede Schutter> zeyde tot den voorn. Coebel, fulcx te

S s s s s feg-
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feggen en ftaen U die gemeen Schutterye nyet toe, daerop Coebel

zeyde daer toe laft te hebben van den Coninck en meer andere vande
bchutters, \ welke die voorfz van Harghem zeyde mede te advou-

yeren. Nae defen es myn Heere van WaJJenhoven mitten anderen

Hecren van den Raide een weynig te rugge gegaen en tTamen gefpro-

ken hebbende binnen die Raetcamere op 't verfouck an henluyden ge-

dacn , heeft den voorfz Coebel en Harghem voor antwoirde gegeven ,

dat het een weefelick verfouck was ende dat fyluyden ofte eenigevan

hun lien ter voorfz maeltyt vinden fouden, verclaerende dat myn
Heeren van den Kade hen geen querelen an draghen en wildcn, wel-

ke antwoorde in maniere voorfz gedaen zynde es van bezyden aen

gecommen Heere IVilkm Snoiickaert^ Ridder oick Raidt van den
voorfz Hove aldaer prefent wefende , verclaerende dat hy protefteer-

de van den injurien hem by den voorfz Coebel angefeyt , maeckende
van hem een Art'ickel-makker ^ begerende daervan hem ade gele-

vert te werdtn onder de hand van den Griffier, twelk hoorende die

voorfz Coebel leyde , ghy fyt een Artikel- maicker ende laet dair of
ade maecken nkjalje Jeffs onderteykenen, Welke woerden die voorfz

^r^/jt-;// andermael advouyeerde, zeggende, Ickjiaehem dat. Waer
op die voorfz Snoiickaert feyde dat hy nyet van meeninghe en was
hem in de voorfz vergaderinge te vinden. Waerop die voorfz Coebel

feyde, indien ghy aldaer quaemt, ick zoude U vuytdoen leyden oftege-

lycke woerden in fubftantie ; Ende mitsdien zyn van den anderen
gefcheyden , die voorfz Snoiickaert inhererende zyne voorfz protella-

tie en verfouck van afte daer van te hebben onder die handt van den
Griffier, die hem by mynen Heeren van den Raide voorfz gcaccor-

deert wort , ende hem des anderen daichs als den XXVI 1
J'^". der

voorfz maendt nae voorgaende verfouck by requefle daertoe aen den
Hove gedaen , gegunt es. Aldus gedaen by JValJenho'Den , Naerden ,

Saibout., IVeldam^ Boot-, Droogendycki ff^eytszeu, Nicolai ende Vuyt-
•ivyck ten dage en jaere voorfz,.

Gecxtraheert uit hct ecrfte Memoriaal van Ernft , fol. no.

A A A
Requejie van Deken en Hooftmans van St. Joris Confrcrie aan de Staa-

ten van Holland met klagten over den indragt van de Magijlraat
van den Rage jegens voorige Refoliitien.

Aen mynen Ed. Heeren den Stdten van Hollandt.

GEven in alderootmoet te kennen den Deken ende Hooftmans van
St. Joris Confrerie in den Hage, hoe dat den Doelhuyfe van

den zelven Confrerie van alien ouden tyden altoos vry ende exempt is

geweeft van alle contributien en andere laften , hoedanig die ook fou-
den mogen wefen , dan 't ilnt dat de Burgemeellers ende Regierders
van den Hage in den jaere acht en tachtig hebben willen fuftineren ,

dat de voorfz Doelhuyfe van de Supplianien gehouden foude wefen

die

I
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die verpondinge te betalen ; Ende hadden uyt faeke van dien twee
veynfters van den voorfz Doelhuyfe doen halen , niet tegenftaende 't

felve Doelhuys niet en werd verhuyrt, maer ter contrarie dat fySup-
plianten haerluyder Doelknegt noch jaerlyx Avedden moeten betakn
boven die bewooninge van de voorfz Doelhuyfe, als tot dientte itaen-

de van peribmgien, die voorfz Schutters ende andere Heeren , al 't

welk fy Supplianten U. myn Ed. Heeren te kennen gegevcn, ende
op den xvm. February anno XV<^. negen en tacJitich van U myn
l-d. Heeren gcobtineert hebbcn feekere MiiTive aen den voorfz Bur-
gemeellers ende Regierders van den Hage, daer by henluydcn wcl
ernilelyk belaft is geweeil den Supplianten ongemoeyt te laten van de
voorfz verpondinge van 't voorfz buys van den voorfz Doelen , en
mit aifulcke executie diesaengaende begonlt te fupercederen -, wclcke
miffive den voorfz Burgemeeflers op den xix. der felver maent Fe-
bruary gelevert is geweeit, daer jegens die felve Burgemeeders gere-

fcribeert hcbben en ook mondelinge daer op by U myn F',d. Heeren
gehoort fyn gewecfl , foo dat henluyden by uwer Ed. andermael ge-

ordineert is den Supplianten de twee afgehaelde veynftcrs te reftitue-

ren , zu!x fy gedaen hebben ; dan 't fint dat die felve Burgemeeflers
van den Hage niet tegenftaende die voorfz Ordonnantie van Uwer Ed.
belieft heeft door 'Jan Molyn , Deurwaerder , fonder weten van hen
Supplianten van nieuws wederomme van de voorfz Doelen te doen
halen zekere twee andere veynflers en raamenjomme daer aen tecon-
fequerendie voorfz verpondinge, niet tegenftaende 't fchryven en bevel

van U myn Ed. Heeren , daer van copie authentycq hier aen gehecht
is , foo dat fy Supplianten benodigt fyn wederomme clachtigh te vallen

aen U myn Ed.Plcercn,datU Ed. Heeren gelieven den voorfz Burge-
mecfters van den Hage , mitsgadcrs den voorfz Jan Molyn Deurwaerder
wel fcherpelyk te beveelen , dat fy den Supplianten die voorfz twee
veynftersenramencofkloos en fchadeloos te refliiueren en henluyden te

interdiceren van gelyke meer te doen , ofte by gebreeke van dien den
Procureur Gencrael ofte een Deurwaerder te auftoriieren die fehe
twee veynfters ende ramen mitcer daet te haelen en te brengen in den
voorfz Doelen, ofte by aldien den voorfz Procureur Generael ofte

Deurwaerder die felve twee veynfters en raamen niet en can becomen,
dat hy den voorfz Burgemeefters en Regierders van den Hage mits-

gaders den voorfz jan Molyn Deurwaerder daer toe fal conftringeren

by gyfelinge ofie anders , zoo wel omme die voorfz twee veynffers

en ramen te reftitueren, als ommc die voorfz afhalinge van de veyn-
fters en ramen cofteloos en fchadeloos af te doen , al tot cofte van die

van den Hage voorfz, en tot dien fine hen Supplianten verleenen be-
hoorlyke Apoftille in forme ; dit doende Sec.

Sssss % Verly
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Verly 'oan 7 huis van Aflendelft //; den Hage op Bon Emanuel Fran-

(jifco de Lyra , Envoye Extraoi'dinaris des Kon'nigs van Spanje.

Extrad nit de Notulen van d'Ed Hceren Gecommitteerde

Raaden van d'Ed. Mog. Heeren Staacen van Zetland.

Den 12. Jamiarii 1678.

IS lecture gedaan van de concepte leenbrieven die aan den Hecre

Don Emanuel Fra7ififco de Lira, Envoyc Extraordinaris van den
Conink van Spangnien aan defen Staat , fouden worden gegeven , tot

verheff van het huys van Aflendelft met fyn gevolgen en aancleven

van dien, by hem gecogt, geltaan in den Hage in het Weileynde,
voormaals leenroerig van 't abdye binnen Middelburg, en nu van de

Heeren Staten van Zeeland : waar op vveiende gedeUbereert , is

goedgevonden en verftaan , de voorfz. concepte leenbrieven by de-

len te arrefteren , om door de Rentmeefters van de alfoo genaamde
Geeftelyke goederen , over Walcheren in der tyt , en nu by den
Rentmeefter Jajpar vanHccke te worden agtervolgt, en vervolgens

alfoo geteykent , befegelt en gedepefcheert , ten behouwe van den
welgemelten Heere de Lyra , met remijjie van alle kojlen en regten

voor dit maal, voJgens de refolutie van de Heeren Staaten van 2^ee-

landt van den 24 September des voorleden jaars. Onderftond , Ac-
cordeert met de voorfz. Notulen.

Was getekent

,

JUSTUS DE HUYBERT.

DE GECOMMITTEERDE RAADEN VAN ZEE-
LAND doen kond en kcnnelyk een yder die 't behoort , hoe

dat ons deugdelyk geblekcn is , by eenen openen befegelden tranf-
|j

port-brief, gepafleert voor den Rentraeeflcr van Middelburg en an- "I

dere gefdchten in Walcheren hebben aangcnomcn, nu tocbehooren-

de aan d'Ed. Mog. Heeren Staaten van Zeeland , door vvelcken de-

fen jegenwoordigen getransHxeert en befegelt is, hoe dat'op den 26

Junii 1677. een contracl van koop gepalfeert is , tulTchen den Wel-
gebooren Heer Johan Baron van IVajJenaar ^ \ r)heer van IVar-

mont, Hafervjoiide •) &c. ende den Heer Ferdinand van der Feeckeriy

Raad en Refident van fyn Keurfurftelyke Doorluchtigheit van Ceu-
len , Prince van Luyck , <Scc. als gemagtigde ende geconftitueerdc

van den Welgebooren Heere George Frederik de Renejfe , Baron van
Elderen> Heere van Aflendelft, als verkoopers ter eenre , ende den
•Welgebooren en Hoog Edelen Heere Don Emanuel Francijco de Li-

ra, Ridder van deOrdre van St. Jacob , ConduCteur van de Am-
bafladeurs
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bafladeurs aan 't Hdf van Syue ' Majefieyt van Spangnien , cnde def*

felfs Extraordinaris t'nvoye aan Haar Ed. Aiog. de iieeren Scaaten

Gcneraal der Vereeni^i^de Nederlanden ; als kooper van feeckere

hujlinge, erve , thu^^n ende ilalljnge , met de verdere tocbehoor-

ten , genaamt Jiet Jiuys van Allendelft , gelegen in het W'elteynde

in den Hage, fjnde leenroerig van de Abdye van onfe lieve V rou-

we tot Middelburg, nu geprcl'enteert wcrdende door de Edele Mo-
gende Heeren Staaten van de Frovintie van Zeeland ter anderen fy-
den: SOO 18 'T, dat Avy Gecommitiecrde Raden van Zeelandt

( bclioudens dc Ilooirgemelte Heeren Staaten , ende een idcr fyn

regt) vcrlyt, verleent en geinveitieert hebben, foo als wy verlyden,

vcrleenen en inveitieeren by defen den Hoog Edelen gebooren Heer
Don Emanuel Francifco de Lira-i Kidder van de ordre van St. Jaques,

Plenipotentiaris en Envoye Extraordinaire van fyn Koninglyke Ma-
jelleyt van Spangien met de huylinge van Allendelft^ met alle den
gevolge ende aankleven van dicn, gelhan en gelegen in "s Gravenha-

ge aldaar in het Vv'efteynde , om al het felve van de Hooggedagte
Heeren Staaten van Zeelandt, te behouden en te beiitten cot eenen

goeden onfterffelvcken Erfleene,in dier voegen endeonder aliulcken

relei-yen en conditien , en voor loo verre als het voornoemde huys
met de gevolgen en aancleven van dien , voor defen van de Abdie
binnen MiddeLjurg te >ecne is ontfangen en befeten geworden , ende
oude brieven en Handtveften dat inhouden , mids betalende voor

Heergewaet., t'clkens als het voornoemde huys met fyn gevolg en

aankleven van dien fal worden verheven , vier {loop Renfche wynen,
ofte de waarde van dien , ofte wel foo vcel meer, als de oude brie-

ven van uytgifre mede brengen : des foo fal defen brief van invelli-

ture moeten gelevert worden in de Rekenkamer van Zeeland, om
aldaar te worden geregiftreert als na behooren. Alles fonder fraude

,

arg ofte lili:, in kennilfe der waarheyt is defen by den Rentmeeiter

vooren vermelt onderteykent , en hebben wy Gecommitteerde Ra-

den van Zeelandt het zegel ter faacken van de Scaaten van den Lan-

de en Graaffelykheyt van Zeelant hier onder aan doen hangen op
deni8 Januari 1678.

Was geteykent

,

JASPER VAN PIECKE.

Op de ploye ftond , ter relatie van den Rentmeefter .7^//>^^* i^^iit

Hecke , Ende ter ordonnantie van de Gecommitteerde Raaden van

de Staaten van Zeelant.

Wasgctekent,

JUSTUS DE IIUYBERT.

Was befegelt met een uythangend Zegel aan dobbelen francynen

fteerte ,
gedrukt in rooden walTche.

Sssss 3 Gere-
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Geregiflrcert alhier ter kamer op den ^j^". Januarii 'kJjS
, gepa«

raphecrtjHERMANUS POTTEY,vt.

Getekent, my prefent

,

CORNELIS MOGGE.

Gccxtrahccrt uit 't vyfde zwarte Rcgiftcr met de Letter X. gehoudcn ter Re-
kenkamer van Zealand binnen de Stad Middelburch , beginnende met 4. AugulU

1677 en cindigende den 8. Julii 1680. fol. 176.

KOR-
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KORTE INHOUD
D E R

HANDVESTEN, PRIVILEGIEN , OCTROOIEN
KEUREN EN OKDONNANTIEN.

MITSGADERS
COMMISSIEN, INSTRUCTIEN, RESOLUTIEN,

en andere Authentieke Stukken >

Hier vooreii zoo in 't JFerk aJs onder de Bylagen in V gehcel gedrukt

,

gcjidt na de ordre der iaaren.

1x66 l»Figiiiabeati T TRouwe Magtelt, Gravinnc van Holland

^'Euiff.''^' V geeft aan de kapel van ^t Hof te \sGraven-z^n-
'^'

de cen lluk lands , gelegen in den ambagte van Mon-
fter by Eikenduineu, enz. b.adzydexoj.

1308 Donderdag na Heer Simou 'van Benthem , Ridder, draagt zyn
St.^Scrvaas-

j^^j^ ^^^ BUichor/i met de landen daaraan gelegen

op aan den Graaf, en ontfangt dezelve weder te

leen. 6 1

dag.

13 1 1 St. Dionifius Hein van Loon verzekert voor de Parochie-pa-
'*^^'

pe en Schepenen van den Hage zekere jaarlykze

renten op zyn huis, ftaande in den Hage-, ten be-

hoeve van de kerk , i arochipape en 't blok van

over zee. S31

1310 Woensdngna WiLLEM VAN Hf.negouwen geeft aan de
cnzer Vroii-

7\i3dij]e en 't gemcen Convent te Loosduiucn ecn

SeSodi. ftuk Veenlands tot brandinge. 14

1326 l» feria beati NiKOLAAs,-Abt van Middelhurg , fundeert ecne
BW:po/««. kapellcrye in de } arochikerk van di:r\Hage voorde
^ ziele van Graaf Floris den V. en andere vooraf ge-

iturvene Graaven en Gravinnen. 2.74

Jsarsdag. WiLLEM VAN Henegouwen beveftigt de

voorgaande fundatie en dotatie. 2 75"

Des anderen Dezelve geeft aan den Abt van Middelhurg magt
dag.najaars- om de kapel te Eikenduinen by toellemming des
^^^- BiOTchops van Utregt te maken tot eene parochie-

kerk en die dan te laaten bedienen door een zyner

kanunniken. * 9

De
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Dertienavond De Abt N2ir\ Middelbuvg verklaart, dat deKanun-

iiik 5 die de kerk van Eikendiihien zal bedienen te

Hove geen maaltyd zal hebben. bladz. 20

WiLLEM VAN Henegouwen vcrlyd Heer

Wilkm vati Duvcnvoirde met de hofftede , ftaande

aan de Bofch
-
pooite in den hage , zoo als Graaf

F/ofisin den jaare ii8o dezelveaan Pawwels Plaiver

zynen Schildknape verhuurt hadde. 735

1330 Donderd. na —— geeft den Vifchkopers van den Hagetol-

1328 Zond. voor

St. Clement.

St. Nikolaas. vrydom door alle des Graafs Landen. 53

135-0 Wocnsd. na WiLLEM VAN Beyer E N geeft het Fuur- am
Vromven an-

j^^^g^ ^^^ ^^^ ^^^^ ^^^ y^^^ zyncn knegt van ZYn(

leeuvven.
uunciatie.

zyne
75-

1 3 c 2 Vrydagna
^ dertiend.

ftelt '^fan Birck Briiiiieiizoon tot Poortier

van de binnenlle poorte van het Hof en ook tot

Steenwaarder. 171

13SS
St. Vidors
daf.

,

Zondagna geeft aan Mr. Jan den Borduur-werker
Ste. Catharyn^ ^^^ hofi\ede in 't Foorhoiit in den Hage. 73

—— gunt aan de Kapellanen, die de Hof-ka-
pelle afluelyk bedienen zullen, de week van den

zelven hunnen dienft een maaltyd 's daags ten Hove
te mogen eeten. 184

1 3
5-6 Ste. Barbaraas .—— ftelt Ghyskcfi 1WI ^lumevs tot Bailliuw

^^^' van den Hage^ met magt om aldaar een Schout ,

Schepenen, Kerkmeefters , H. Geeilmeellers en an-

dere bedienden te zetten, enz. i535>

St. Steph.dag, geeft aan Mr. Philips van Leyden ^ aan-
genomen om zyne en 's Lands zaken aan \ Hof van
^o;w waar te nemen , hondert oude Schilden 's jaars

en klederen 5 gelyk andere Meefter-klerken van
zynen Hove , zoo lang tot dat hy hem zoude heb-
ben voorzien van eene prebendc ter dier fomme
waardig. 243 ']

Zond. na Sl —— verbied alle die ontrent het Hof woonen 'I

Servaas, ^^^^ jg beeke of gragten te mogen komen of door
hunne huizinge te lacen gaan. 108.

135-7 inFigiUabeati fondecrt ccRe kapellanie voor de ziele van

^Evaif"'' ^^^rGerrit van Watcrmgai ^ in de Ilof-kapel,

en begiftigt dezelve met verfcheide goederen.

184

WiL-
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^}57 St. Lambert. W'lLLEM VAN Beyeren veroorloofc de

buureii van Scheveninge :, om aldaar een kapellerye

te mocen iligten, waar tegen zy aan den Graaf

\\ cdcrom opdragen decollatie derzelve. hladz. 3J>

Donderdag na geeft aan Zoetjc \ wyf van C/aas 's Graafs

han"^^^^*
^°' ^'^^' ^^ 'sGraaven kooltuin in den Hage waar te

nemen haar leven kng. i8i

Maandagna vergunt, dat dc regte erfgenamen van de
^^ familie van JFnteringe gifters zullen zyn van de ka-

pellanie in de Hof-kapel, gefondeert voor de zie-

le van Genii van Wateringen. i8<5

Dingsdagvoor Ecn rentebricf ten behoeve van den H. Geefl ,

St. Michid. ^g kerk, den Parochipape, de Gezellen van de
kapel in den Hage en den Kapellaan van E'kemhti-

ncii, geveltigcopeenewoningein 't /^'oo/'^o///. 71.73

13^8 Zaturdag na
dertien dag.

AalbreCht van Beyeren beveftigt aan

Mr. Philips van Leiden de gifte van C. fchilden en
bonte klederen , door Hertog IVillem aan hem ge-

daan(St. Steph. isf^), bevelende den Rencmee-
fter van Kennemerland en Vriesland die te beta-

len. 143

13^9 oensd. na geefc Heere Gerrit van Ueemjiede zynen
afion. A- j^^^^ ^ j.g^,. Qj^ ^g j^gj,j^ ^3j^ Amjierdam by de eer-

*""
' fie openvallinge te begeven. 3 2.4

1367 31. Decemb. Fondatie -brief van het kapittel ten Hove door

Hertog A ALBERT VAN Beyeren. 189

—— Tweede brief in 't Latyn , byna 't zelve vervatten-

de. 193

1370 St. Barthcl-

meus avond.

1371

1372-

f. April.

1. Novemb.

begunftigt de geene die binnen zekere

merken in den tiage wonen , dat zy niet bedwon-
gen zullen werden tot het flellen van borg over

doodllagen of leemten. Over vegten of kyven ge-

lyk regt te hehben als tot Leiden. \ Geregt zig

daarmede niet te bemoeien, als de Graaf daar refi-

deert. 7^

Gregorius de XI. beveftigt de inftelling van

het kapittel door Hertog Aalbert in de Hof-kapel

gedaan. 195

vergunt aan 't voorfz kapittel vrye regts-

pleging over deszelfs Leden met appel aan denBif-

fchop van Utregt. 199
Ttttt ^W.
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1373 ^p"w Ligt- WiUem Gerytsz verklaart voor Schepenen van
'"'^" den Hage fchuldig te zyn aan den kapellaan van St.

Nikolaas Gz.^h\x\s in den Hage vier pond, ix fchell.

'sjaars, en verzekerc dezelve op zynhuis.Z'A7^2;.43o

1374 <5' ^^3"- Gregorius de XI. verleent aan het kapktel

ten Hove geheele exemptie van het ordinaris regts-

gebied uit de magt van den BifTchop van Uiregt. 200

1374 18 Mey. Heer Coenraed van der Steer, tot Deken van 't

- kapittel zynde verkooren , werd door den Abt van

Middelbiirg bevelligt. 8 j 9

1377 Korsavont.
''t H. GeeftJiuis in den Hage heeft \y( pond,

'sjaars op de hoeve van Berkenroode. S7^

I37P Donderd. na Aaldert VAN Beybren wifTelt met den
St. Lucas dag.

j^^^ ^^^ Middclburg de kofterye van Ooji-kapelle

jegens eene prebende in de kapel in den Hage. 114

avond ia de
winter

St. Martyns verlyd Floet' Willem Rimfchenzoofi met
vierdalf mergen veen - land , gelegen ontrent den
Hage. 14

1383 St. Andries Coeit van Ooflerwyk hebbende opgedragen aan
avond. Margareta Hertog Aalhregts vrouw zeker land

3

belenc door 't land van 't kapittel van Ste. Marie
in den Hage^ ontfangt het zelve van haar weder te

leen. xoi

1385- Vrou\\en a- AalbertvanBet ERE N gecft aan 't Nihiaas
vond nativ.

Qalthuis de Kooren-maat ,Waag en EUe-maat. 419

1385 ponderdagna ftelt /^//^«/ Z7/^»^roff^ tot Zecvonder op
St. Mathysd.

Scheveninge. ss

w^'^'h"*/'^*

'
' '^^fkoopt tien mergen land in het land

Wiiiebr. dag ^^^ IVoerden aan het kapittel van de L. Vrouw in

den Hage. aox

1387 10 Juiii. glint aan die van ScheveJinge tol-vry te

varen met hunne Ichepen en goederen door geheel
Holland en Zeeland. 54

Woensd. na jbirk Foppenzoon draagt zyne wooning in den

Sidzomc?'^ ^^S^9 genaamt de Canajie, op aan Hertog A a l.

BERT, en ontfangt die te leen. 230

St. Jansd. de- Aalbert VAN Beveren bewyft een jaarlyk-
co atio.

^^ j,^^j.g g^^ ^^^ geenen die de kapellerye van Hee-
re Gcrrit van der Burg in 's Graafs kapel in den

'

//<7gf bedienen zal. 215
A A L-
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1587 Maand. na Aalbert VAN Beyeren gecfc aan ccnen

da trlnflar
-^^^'^ jf/w^^ Geryt Bjnszoon de fchulpen , die op

^^
" 'sGraafs zee-vondaanlpoelen. h/adz- §6

1388 i6 April. bewyft nznEecre WilJem Gerritsz x. por.d.

rente uit de xx. pond, van de kappelrye , llaan-

de op ""t H. Kruis - altaar in de kerke van den
Hage. -L-j6

Saturday na Rcgiftratie van een wedde door Hertog Aalbert
St.Lucicn dag.

yej-gm^t aan den gewezen bewaarder van de Poorre

in den Hage. 171

St.jansavont. oorlooft die van den Huitfchen hiiife

fUtregt de Parochiekerk van Katw^k^ zynde te

Vakkenhurg', te verleggen in Katwyk^ en daarvan

Patroonen te zyn , mits bezorgende te Valkenhurg

3. miilen ter weeke. 834

1389 ^='=»"'^- ^l^St. authorifeert die van 't Kapittel in den

winter"
'" ^^ ^^^ge J om met den Bode van den Rcntmeefter van

Noortholland te mogen inpanden , 't geen men hen
wegens hunne goederen fchuldig is. m

1390 18 Mei. neemt het Kapittel ten Hove met deszelfs

goederen in zyne befcherminge. 2.01

1393 "'' ^^^' ^*' gecft de Schoole aan het voorfz kapittel
^*''*

ten eeuwigen dage , na dat het zelve de fchoole nu
16 jaaren had bezeten, by gifte M&nDirk Foppe/i-

zooiu 203

IT- April >S;. bevefligt Deken, Kanunniken en Kapel-
^'"'-

laanen van de Vrouwe kapel vry te zyn van buur-

lalten wegens huizen die zy zelf bewoonen. 2.ix

1396 li- April. permitteert , dat Ilecre Willem van der

Haer twee kapelleryen teffens zal mogen bedienen

,

dog dat na zyne dood dezelve door twee Frieliers

zullcn bedient werden. 2,15"

1397 St. Jans avont —,
— verbied de Kapellaanen en andere gebe-

tc midzomer. neficeerde perzoonen van de Hof- kapcl geene in-

komften van hunne vikaryen te genieten ten zy in

perzoon dezelve bedienende. 2,2.0

1 401 St. Mathys ordonneert , dat de kapellcrye door Mr,

l^'^Cm^^^'
y^^'^^ geftigtin de Haagfche kerk voortaan verdient

zal werden in de kapel van St. Nikolaas Gall-

huis. 44'

Ttttt ^ WiL-
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1401 ' I Maert. Willem VAN OER DoES, Abt vJiii Middelbiivg ,

bewilligt het opregten van een Gafthuis in den Hage

met eene kapel , klok , kapelrye en drie miiFen vveeke-

lyks. 440

1403 3- April. bekragtigt met zyne toeftemming het ftigten

van St. ^/;/r^;7/j-klooIler, en neemt het zelve tot een

Convent zyner orde. 3^5

1404 Daegs Breeder Eylaert Schoonevelt wyft het nieuwe Con-

Kng. '^ent der Predikaaren toe zekere termynen of predik-

beurten om te bedienen. 374

II. April. A ALBERT VAN Beyeren bevcftigt nader de ka-

pellerye , eertyds geftigt door Mr. Jfj7'is , aan de kapel

van St.Nikolaas Gafthuis , en geeft die AznPicUr fi^il-

lemsz Utenh'oek. 44'

20 Mei. Margareta van Cleve geeft aan 't Convent

der Predikaaren een huis en hofflede , gelegen in den

Hage en bewoont by Dirk van HodenpyL ^66

9. Maert geeft aan 't voorfz Convent de huizinge van den
St. Cur,

jjegj-g ygj^ u^rkel , voorheen by de begiffier zelf ge-

bouwt ; met nog twee ftukken land agter het zelve

kloofter gelegen. 366

H'^f Bciokeii "Willem van Beyeren geefc aan Heer Lodc-
^'"'^^'^«y^ zynen baftaardzoon j zekere verbcurt verklaarde

goederen. 3 79

140^ 30- Juni'- geeft aan het Convent der Predikaaren in

den Hage 60 pond, renten 'sjaars, losbaar voor den
Graaf tegens den penning vyfticn. 3<^7

27. Juiii. confirmcerc Dirk Jmiszoo}!-, Poortier der ui-

terfte poorte in den Hage , het wedde , dat hy van Her-
tog t^ci/hert hadde gekregen, beftaande in een halve

hoed tarwe, een hoed rogge, en zeventien pondcn
Hollands 'sjaars. 179

1407 St. Jansd. belooft aan het Kapittel van de L. Vrouwe

sTcur. ' ^^V^^ deszelfs duinen en wilderniflen by 's Graven-zande
te bewaaren , en zeker getal konynen 's weeks in den
Hage te zuUen levcren. 204

1409 ifJuiii ^''rouwe uiniia Stalinne^ Vrouwe van Korthene ,

geeft aan het Convent der Predikheeren een kelk, mis-

boek, ornament en andere kleinodien tot dienft van de
kerk j en verbintenis van't Convent daar tegen. 368

1411
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141 1 19 oa. Huwelykze ^'oorwanrden tudchcn Jan Heer ten Vile.

te en Beatrix-, weduwe van Heer Philipa iian Dorpe
,

Eallaart dogter van Hertog JFillem van Beyeren.

bladz. 378

14.13 Vrydag Verklaring van de Ma2;iftraat van Haarlem., dat de
"Qt^j'^J-'^^'Mecltcrs of Gezwoorens van St. Jacobs Kapcl aldaar

feefldag. geregtigt zyn toe het onderzoeken en beproeven van de
Melaatzen. 479

lAugufti WiLLEM VAN Beyeren gunt, dat twee kame-
ren in de Feene/iraet door eene vrouvv aan iemand ge-
gcven , by voor overlyden van den begiftigden aan haar

zouden wederkeeren. 75-

1414
J^^^"

confenteert aan 'tKapittel ten Hove, cm den
Angel x.t mogen bedykenj en gunt veele voordeelen aan
de bedykers. 1.0$

2j Maart beveelt over te brengen de zielmifTen gedaan
vverdende tot Alkmaar , voor de ziele van Graaf Floris

dm F. in de kapel ten Hove, met nieuwe begiftinge

van rente en nog een nieuwe fundatie. i.oj

1415" Nieuwe vereert Mr. Aalhrecht van der Stege, Deken

avoin
'^yner kapelle in den Ha^e en zynen Medicus , een pen-
fioen van 30. HoUandfche fchilden 'sjaers, te ontfangen
uit het Sciioutampt van Delf. 2,32.

1417 1. Febr. Jacoba VAN Beyeren verbied aan de ingezete-
St. Cur.

j^gj-j ^,j^j^ ^gj^ Hage lakenen uitte fnyden en tc verkopen
buiten 's Graven Want - huis. 43

1

1430 Zondag Lodewyk de Eaftaard geeft aan 't Cloofter der Predi-

•^fmen ^aarcn zeker hooftgeld , komende uit het veer te Flif-

zmgi ut.fingen. 3<)9

1415 I- Jan. Fundatie van ecne vikarie van 3. miflen op St. An-
thonis alcaar door Jan Hollen tnMargriete zyne vrouw ,

waar van zy de begevinge laten aan de II. Geeftmee-
flers. 311

Jan van Beyeren gunt aan den Deken en Kapit-

tel in den Hage twee thiendekens in wilTelinge van ze-

kere jaarlykze rentcn. zi<5

14x4 Agftcnd. CommilTie voor Claes Gherytszoon-, om Poorticr te
St. Cur.

^yjj ^^^ ^g voorlle poorte van den Hove en van de ge-

vangenilfe in den Hage. 171

Agftend. CommifTic voor Rembrant Arentszoon om overfle
St. Cur.

pQQj,jiej. te 7yn ^^^ ^jen Hove in den Hage. 1 6

1

Ttttt } Jan
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14.24 ^^- ^'^^^- Jan van Brabant geeft aan zyne moeder Vrouwe
St. Cur.

^iizdjjgt; tQan GorlitSi Hertoginne in Eeyeren &c. de

huizinge van Heer Helmich van Doornklj , ftaande in ''t

Voorhout ten wellen het huis van Heer Henrik van

Waffenaar. hladz. 731

14.25 la- oa. Philips van Bourgondie neemt den Prior en

't Convent der Predikaaren met alle deszelfs goederen

en perzoonen in zyne befcherminge. 371

1429 II. oa. Jacoba van Beyeren confirmeert de gifte van

Heer Zo^^-^j'/t Baflaart van Holland aan 't voorfz Convent
gedaan.

,
11^

i^ji St. Math. De H. Geeftmeeflers geven aan Heer Frank Zaal
^P°^-^'j"Priefter te bedienen de vikarie door Fieter Engelze in

"'^"^^'zyn leven Schout in den Hage, gefundeert op 't H.

Gcelt altaar in de moeder kcrk van den Hage. 315

1434 iSMaert. Philips van Bourgondie verleent aan die van

den IJage odrooi , om hunne Parochiekerk te mogen
vernieuwen ten kofle van de ingezetenen. 1-77

3 Mei. geeft aan Floiis van Kyfboek meerdere uitge-

ftrektheid van grond aan zyn nieuw getimmert huis

,

ilaande aan de Bofch-poorte in den ^age; en ftelthem

aan tot Houtvefler van 't Haagfche Eofch. 736

14 No- Jacoba van Beyeren beveftigt de voorfz gifte
''^"'^-

en'aanflelling. 738

1435' 8 April. Verklaring van den Prior en Convent der Predikaaren

in den Hage , in wat voegen zy aan Vrouwe .Jmia van
Bo/Jliit hebben vergunt de verbrande Sacriflie des Kloo-
ters op te timmeren en aldaar eene kapellerie te ftig-

ten. * 385-

II. Jan. Ordonnantie van den Hove nopende de gevangenen,
6t. Cur.

^jg Qp ^g A'oorpoorte van den Hove gebragt werden
en hec loon van den Poortier. i7x

1436 i6- April. Brief van Hertog Philips van Bourgondie,
waar by hy die van Hilfferfchem , die nevens de Welge-
booren Luiden en Huisluiden van Goyland ter dagvaart

in den Hage ontboden , dog niet verfchenen waren ,

nader beveelt gemagtigden te zenden , op peene van
lyfengoed. iff

If Macrt Wie Kerkmeefters en H. Geeftmeeflers tot Scheve-
st. Cur.

j^jj^^ toekomt te kiezen. 44

Floris
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1435 'J-Maert Floris Van Kyfhoek draagt zyne nieuwe wooninge me'-

den grond , gelegen aan de Bolch-poorce van den Hage op
aanden Graaf en ontfangt dezelve weder teleen. 738

St. Cur

1437 ^'
^?'^''' Philips van Bourgondie verbied, datniemand

'""'

in den Hage of Haeg-Ambagt woonende eenige wolle

lakenen zal uitfnyden of verkopen, ten zy dat hy een
ftal gehuurt hebbe binnen het Wanthuis. 6zi

1439 ifMaert Odroyeert Heer Dirk van Ziveeten om den
St. Cur. Denneweg, llrekkende van het Hage-hout zuidwaarts

op tot aan den Linkboi'Ji met ecn draaiboom te mogen
fluiten. 61

22. Maert Ordonnantie van den Hove van Holland op 't verkie-
*'^'

zen van de Waardyns van de Draperie in den Hage. 614

i4i.o 29.0a. Aclevan confirmatie van 't Broederfchap van 't H.
Sacrament door den Abt van Middelbiirg en den Paftoor

van den Hage, 489

1441 12, Mei. Ontzegging van den Hage door het Hof aan eenige
lazaruffen, en lafl op 't Geregc om dat uit te voe-
ren. 477

12. Junii. Keure van den Hove op 't hout en zwaarte der boter-
tonnen. 631

1443 30 April. Ordonnantie nopende de fuccelTie of erfenifle der ar-

men goederen , die van den H. Geeft leven of aalmoezen
ontfangen van 't H. Kruis- gilde. jd/

Sacra- Verbintenis van 't Sacraments -Gilde wegens de be-

aJond.
^oofde vier ponden jaarlyks aan den Pafloor van den
Hage uit te keren. ,

• 490

1444 6. Dec. Vrouwe Isabel LE, het bewind der Landen heb-
bende , confenteert Heer Dirk , Baflaard van Holland ,

Deken van de Hof-kapel, vermits hy een baftaartvi^as,

van zyne goederen te mogen difponeren. z3 2

145-0 " April. Ordonnantie van 't H. Sacraments - gilde. 491

23. Junii Auftorifatie van den Biffchop van Utregt op Gerla-
cus Vikaris Gener^fel van den zelven Stoel, tot het in-

wyden van het altaar in de kapel der Leproozen in den
ii^ige. 477

13. Junii. Inwying van ""t voorfz. altaar door den voorn. Gerla-
CUS. 478

Dc
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1450 10. Fcbr. Ce Dorpen en Ambagten van Nieunvevecn -, Cralin-
d(. Cur.

^^jj g^ i)o;p by 'c Ilof gelalt, de Hofdienlten nevensde
andere Ambagten te doen. l/adz. 781

i6.Macrt £}e Eiiuren van den Ambagte van Hodenpy] zyn me-
61. Cm.

j^ j.^^^ verzoekevan den Rentmecller van Noortholland

gelall de Ilof - dienilen te verrigten. 781

20 Macrt Desgelyks is bevolen te doen dc buurcn van \ Am-
si. Cur.

j^g^j Soute^-ecn. 7)^^

Uit.Maert Als mede den Ambagte en buuren van Moor-
St. Cur. >^.„,.i^f _ri

areciJt. 704

j^j'i 2. Aug. Frank van BoJi^elejiyernieuwt de gifte van 15-. Ryn-
fche guld. uit de renten en goederen van 't Land van
Voorne voor zekere memorien die de Predikheeren da-

gelyks in hunne kerk moellen doen ter gedagteniffe van
Hertog Jan van Beyeren. ^jt.

1453 50 April. Contraft met Hooftmans van 't Sacraments Gafthuis

over het innemen van eeo perzoon in't zelvehuis. 500

17.0a. 't Hof permitteert dc buurman van Wejlcrbeek deko-
nynen , die op zyn land komen , te vangcn. (,^

8. Febr. Die binnen den Hove woont , moet voor 't Hof te
St. Cnr.

j.gg^ ^^^^^ jgg

14,5-6 iS.Matrt Conftitutie van rente op ecn huis in 't Voorhout door
liirk van Cralingen 3 ten behoeve yan 't H. Sacraments
Broederfchap. 73.

27.Maert Vernieuwing van de 4c. dagen indulgentie, te ver-

dienen aan het altaar van St. Cornells in de kapel der
Leproozen. 8co

Uit.Aprii Philips van Bourgondie verleent aan 't Ste.

Elizabets Convent in den Hage Jiet nieuw Reglement

,

by hem door Stadhouder en Rade tot inteugeling der
Kloofterhngen geformeert , 't geen by alle de Geeflely-

ke ordens wasverworpen, uitgezondert alleeriby 'tzel-

ve Convent. 4(54

4- De- Conftitutie van rente op een huis ftaande op dc
'^''"^

• Geejij belent ten zuiden de Boe/e van de Ilandboog-
Schutters. 683

1461 14. Juiii. Confirmatie van de gifte van de kerk van den Burch
op 't eilaud r<rxf/aan het kapittel ten liove. 81 y

Ge-
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14.63 6. Aug. Gefchil tuffchen den Fafloor van Sdei'en/rgc en den
BaiUiu van den B^ge over het regt van veikiezingevan
Kerrvmeeliers tot Schcvelnige. bladz 45

I Maart. Circumftantic van dc Footen in den Hage in oude ty-

den en gelchil wegens zekcien draaiboom aldaar. 76

1

St. Cur.

1464. 6. April.
•'t Hof \ erklaart , dat de Graaf met zyne familie , mits-

gaders 't Hof met de i: uppooften vry zyn van den Schut-

tap. 899

30 April rilfpraak van den Hove op het gefchil tufTchen den
Cipicr van de Voorpoorte en de Plooftmans van 't St.

Joris gilde, wegens vrydom van den S«hut»tap ; met
verklaringe wie daar van exempt zyn. 900

4. Aug. Senrentie van den Hove, waar by Dirk van Diweti-

voivde wegens fmadelyke woorden, op het beeldtenis

van \'rou\ve Jacoha van Bcyeren gefproken hebbende,
in een boete werd gecondemneerc. x;!

2z, Dec. Uitfprake over zekere quefle wegens eene waterlei-

dinge in de Beeke, welke by den Hove geitopt zynde,
meerder weftwaerts was geleid. 759

14(55" ^0- Jan. Uitfpraak van Arbiters op zeker gefchil , ""t geen ont-

ftaan was tulfchen Kerkmeellers van den Hage en Ka-
pehneefters van Schevellnge over het verdeelen van ze-

kere goederen, voordeelen en profyten, welke beide
de kerken tot dien tyd toe gemeen bezeten hadden. 41

2S. Nov. Ceding over het fchoonmaken van de gragt van ""t

flot te JVoerden-i en wie de lieek en gragten van 'tHof
pleegen fchoon te maken. 7S0

1467 12 Nov. \^Q van koop van een ftuk Veenland, gelegen be-

zuiden den Hage in 't amhagt van Rysivyk. 14

J-. Dec: Uitfpraak van den Hove over gefchil tulTchen Mr.
uielhrecht , Deken van 't kapittel ten Hove ter eenre

;

en 't kapittel ter andcrezyde, roerende zekere renten,

welke de eerfle fullincerde onder zyn proeve en aan 't

Dekenfchap te behooren. 133

146B II- Ju"»- Quedie tuffchen den Procureur Generael en Kerk-
meefters van Scbcvelinge over zekere boete , geftipuleert

by de feparatie van de kerke te Schcvclinge van de Pa-

rochie - kerk in den Hage^ waarin de eerflgenoemdefus-

tineerde den laatftgemelden vervallen te zyn. yj

V V V V V De
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1^70 'S.Macrt De Gafthuismeefters van 't St. Nikolaas Gafthuis vef-

klaren voor Schepenen aan Floris Claesz &c. jaarlyks tc

zullen betalen 18. pond, lyfrente en na hunne dood vier

melk - koeien eewiglyk tc onderhouden ten behoeve der

zieken. 8^5-

14.79 27 Nov. Maximiliaan en Maria geven de collade van

de nieuwe kerk te De/jt en van de kerk te Hoorn aan 't

kapittel op 't Hof. 209

1482 ^^ J"""- Fundatie - brief van eene vikarie door Heere Gerrit

fvan ^/feiuk/ft en \'rouw Beatrix van Dalem in de ka-

pel van JjJ'endeljt in de St. Jacobs kerk in den hu-
ge. 841

3:. juiii- Eeveftiging van de voorfz kapellanye door Davidvan
Boiirgoiidie , liillchop van Utregt. ^^^

iS Dec. Maximiliaan vergunt de Kapitulairen van dc

Hof-kapel vryheid cm 70 dagen in 'c jaar afvvezig te

mogen zyn j mits maar dric te gelyk. ^^i

1483 '2, Aug. Gefchil tunchen de Buuren van Schevel'inge en deMa-
giftraat van den Hage over hec opl^rengen van de quo-

te , waar op die van Scbeveliiige waren getaxeert in alle

laften, die over Haag-ambagt wierden omgeflagen
;

mitsgaders de daarop gevolgde uitfpraak van den Ho-
ve. 28

1487 If- Aug. Heer Jacob Riitfch totPaftoor van de nieuwe kerkte

De/ff ingewyd. ^48

I49^ 12. Febr. Bcvel aan 't kapittel ten Hove, om aan Ferdinant

Bont afwezig de inkomflen zyner kanunniksdy te laten

volgen. 818

1497 i8. Jan. Jan Van "Westcappel, Abt van Middelburg
approbeert de gifte van zckere woninge by Pieter Ge-
7'jtsz Schout tot Monjlcr aan St. Barbara's Convent
alhier onder lekere conditien gedaan. 451

13. JuHf. Philips van Oostenryk confirmeert de Privile-

fien nopendehet Wanthuis in den Hage^ voorhecn by
lertog ^albrecht 'van Beyeren , Philips en Carelvan Boiir-

gondie aan St. Nikolaas Gafthuis gegeven. 431

17. Julii- — vcrleent Mr. ^'^/f <y^;; 7l/b(7r//Vib kanunnik

in de Hof-kapel ocfh-ooi , om zyne erve en tuin , leggendc
iigter zyn huis in de Niemve Wejijlraat , met een muur
of ftaketzel te mogen verbreeden. 760

1497
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1497 16. Aug. Eifch en conclufie van den Procureur Generaal open
jegens de Wantfnyders en Linnelakenkopers in den
HagC:, over contraventie van't voorfz Placcaat van den
5. April 1437. bladz. 6zi

'^°^
da* in"^^^^

Verbintenis van 't St. Barbaraas Convent, omziel-
ag'no.

millen te doen voor Geertndd Pieter Gerritszoons we-
duwe, voorheen moeder van 't zelve Convent. 4^3

1503 ". Nov. Gafthuismeefters van St. Nikolaas Gafthuis verklaren
voor Schepenen aan Lyshet Floris dogter jaarlyks te

zullen betalen a4 pond. Hollants lyfrente en na haare
dood aan Juffr. Barbara dogter 'vaii Arkel en na beider

ovcrlyden daar voor te kopen melkkoeien ten behoef
der arme zieken in 't voorfz Gafthuis zynde. 8 5"7

1 505- iJ. Mci. oftrooi aan de H. Geeflmeefters nopende het aflolTen

van zekere renten, geveftigt op huizen enz. in deni^^-
gc^ ten behoeve van de H. Geeft armen. s^5

1 507 3^1
Macrt

jyji.. Qomelh Schoutcn by zyne K. Majt. aangeftelt

tot Kanunnik in de Hof-kapel, werd by uitfprake van
den Grooten Kaad van Mechele daar toe onwettig ver-

klaart. '013

1508 i3 Maert. Verdrag tufTchenhet kapittel ten Hove endenPaftoor
van den Hage over het Kerkgebicd , enz. z66. 8z5

15-16 i6- Sept. Protell van de H. Geeflmeefters tegcns Willem Gout,

Rentmeeller van Noort - Holland , dat ze ongehouden
zyn te voldoen de penningen , die hen wegens exaftien

en fchattingen van de II. Geeft goederen en byzonder
vfln de goederen die de H. Geeft armen binnen 40 ja-

ren waren aangekomen, vverden afgevordert. 5-68

7. Fefar- Contraft tulTchen het kapittel van 't Hof en de Magi-
flraat van Beljt , dat d'een des anders zangers niet on-

derhuuren mag. 16^

St. Cur.

1 517 2,0 Junii. 't Hof confenteert Jan en Paridon Pietersz, ommet
allerhandc vleefch in de Yoorpoorte van den Hove te

mogen ftaan en 't zelve te verkopen, zonder contra-

diciie van iemand. 61 j-

1518 16 Nov, Confent aan de Leproosmeefters van den Hage, om
den weg van den Hage tot aan Rysivyk te mogen be-

pooten met willigen , enz. 484

ji April. Placcaat van den Hove tegen het fchenden van de
' ""' boomen by de Leproosmeefters van den Hage langs den

Ryswykzen weg geplant. 861

Vvvvv 2 Cor-
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, ^2,0 ^o April. Correftie der vrye Tappers , die onvrye perzoonen

wyn en bier hadden gctapt ; en Keglement voor 't toe-

komende. hladz. 177

1524 3" Jul''- Sententie en Ordonnantie van den Hove, waar byde

H. Geell, kerk, Getyde, Gaithuis en hluinit - Alee-

fters werden gelaft tot het doen van rekeningen ten over-

ftaan van Commiilianiren en den Procureur - Gene-

raal. 344
ip I

12. x\ug, Inftruftie voor dezelve, hoe zyhen voortaan zullen -^

hebben te reguleren in 't ftuk van hun bewind en a(imi-
*

niihatie. 345"

Aug. Abolitie den gemeente van den Hage verleent door

Kcizer Karel wegens oproer oyer het verhoogenvan

den impoft op wyn en bier. ^47

Aug. Amende honorable van die van den Hage dicswegen

gedaan. 3^i

ao. Aug. Verbod van eenig geweer te dragen binnen den Z/^-

ge en Ilaag-ambagt, uitgezonderc des Graafs l^fficie- 3^

ren \ en eenig verwyt te doen wegens het bovengemel-

de. 851
i

15:
^i*

^° Aug. Auflorifatie van den Hove voor die van den Hage ,

om een omilag van 4000 guld. te doen over de inwoon- *
ders , ten overliaan van CommiiranlTen van den Hove

,

zoo tot voldoeninge van de amende pecunieel ter Ibm-

me van 1500. gls. als tot betalinge der koiten van de
CommilTarifTen , geftaan Jiebbende over het recoUement
van rekeninge. 3 6z

II. oa. Confent van den Hove om by twee Gedeputeerdcn
uit elke buurt den bovengem. omilag te doen. 3,6^

9. Fcbr- Ordonnantie om voortaan de requeften des namiddags
St. Cur. fg expedieren voor Commiirariilen van de RoUe in de

kleine Vertrek - kamer. ix6

1^1$ ^7. Sept. Brief van Vrouwe Margaret A aan de Dominikaa-
ncn in den Hage , nopende het prediken en ftipt onder-
houden van den gezetten tyd hunner termynen. 37(1

i$rj 14 Md. Miillve van Vrouwe M a r g a r et a nopende de ter-

mynen van prediken door de Predik - heeren van den
hage tot Dcijt. 375-

1
5" 1 8 2.7. Nov. Statuten van 't kapittel ten Hove. 75)4
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1531 M Mci. 't Hof confenteert aan Hoog - Heemraden van Btlj'

land eenen omilag van f. penn. Hollands te doen opie-

der morgen tot herftellinge , bepooting en befcherming

van de duinen te Schevelnige. bladz. 33

€ Junii. Ade van indemniteit ten behoeve van hec Klooiler te

Slon buiten Delft ^ wegens zekere verbintenis ten ver-

zoeke van zyne K. Majt. gedaan tot behoef van eenen
3Iatth. Reydiimmll ^ zanger in de kapel ten HQ\e , we-
gens afftand van zyne kanunniksdy aldaar. 15-

5

23. Sept. Mr. Jan van der Haer tranfporteert zyne bibliotheek

aan Keizer Kare/y om na zyne dood te dienen tot een
publicke bibliotheek op 't Hof. 2,5^

7 Febr. Keizer Ka r e l vergunt IVillcm van der Criiys debe-
st. Cur.

.y^oning van de agter- poort van den Hove , dog zonder
wedde en zonder den kooltuin. 793

I53X i Junii. \ Hof verleent aan eenen Jan Forier afte tot voldoe-

ninge van de onkoften by hem betaalt wegens het glas

door Keizer Ka rel aan ""t Sacraments Giidenhuis ver-

eerc. 488

29. 0£t. Tweede ommellag van 4. pcnn op ieder margen over
de 1 3 . iluizen van Delfiand tot reparatie van de duinen
van Schevelinge. 33

1531 9 No- Contraft tuffchen hec Hof en de GaPhuismeeflersvan
veir.bcr. ij.

^jacr^inients Galthuis over het innemen van Mr. Jan
van Alkmaar-i die een oud Suppooit was, in 't zelve

huis. 500

1533 V^'
^^"* Authorifatie van den Hove om den voorfz ommeflag

iit. Cur. Q^gj, ^g j^ iluifen van Delfiand te innen by gyzelin-

gc. 34

14. Fcbr. Commiilie voor Heer Cornells Tlncentsz Deken , tot
s. Cur.

j^^^(j extraordinaris in den Hove van Holland. z^j

15-3 y 20 April. Verbodj om fchool te mogen houden in den Hage
om Latyn of andere Clergie teleeren. f9i.

16 Junii, ""t Hof verklaart , dat die van den Hove en Suppoo-

ften vry zyn van de Ordonnantie van den Hage op de

fchoolen. 59

1

Arcikelen by de Magiftraat opgeltelt tot onderhoud
van de fchoolen. 59^

Vyvvv 5
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ij^C 5° Mci. Queftie tulTchen de Magiftraat en den Dcken en Ka-

pittel van den Hove over het aanltellen van Schoolmee-

fters. b^adz. 594

P.Aug. 't Hof interdiceert, dat niemand eenige particuliere

fchookn van knegtjens binnen den ha^e zal mogen

houden, mits voor iederkind elk vierendecl jaars den

Redtor van de groote I'cJioolen betalende 10. lluiv. 595-

9 Aug. De Magiftraat van den Hage verklaart , dat de kin-

dercn van den Plove en Rekcninge ongehouden zyn in

de groote fchoolen fchool te gaan en verders exempt

zyn van 't voorfz verbod. S9^

IJ38 a McL. De Graave van Hoog/lraten cen nieuwe Schutterye

van Cloveniers in den Hage opgeregt hebbende , ver-

gunt hct Hof by advys van de Rekenkamer aan die van

den Hage eene plaats om eene Doele tot hunne koften

te makcn. ^584

li Aug. Extract uit het laatfte teftament van Mr. Hugo van

JiJJendeljt:, Kanunnik op 't Hof in den Hage. ^51. 454

30 Sept. \ Hof verklaart , dat die van den Hage den Deken
en kapittel van den Hove, mitsgaders alle hunne San-

gers en Choor Oiiicianten, zoo verre zy geene buur-

nceringe doen, vry zuUen laaten van excys. xi3

i^3c> 26 Junii. Die van Schevelinge door het Ooft en Weft - ambagt
van Deljland gefubfidieert met eene ftuiver over de
margen tot herftellinge van hunne duinen , mits reftitu-

tie als 't Hof oordeelen zai , dat zy dat vervallen kon-

nen. 34

I J3P 9 I^ec. Placcaat van Keizer K a r e l tegens het fchenden van
de nieuw geplante boomen in 't Foorboiit en Vy-verberg

\

het fpelen met de kolf, het werpen met fteenen en
fchieten met boog of bufch , enz: 3 96

15-40 J"
April. Certificatie, dat die van Schevelinge vry zyn van den

Hofvifch te leveren of eenig regt van dien te betalen

tot Katwyk , wanneer zy by ftorm of ongeval hun vifch

aldaar komen af te flaen of verkopen. 5-4.

25- Jan. Vrouwe Maria gceft Heer P/V/^r ^((rj;rr.f, Kanun-
St. Cur.

j^jj^ ^p >j. jjq£- j^gj. perzonaatfchap van Naarden. I'i'j

25-. Jan. Brief van dezelve Gouvernante aan den Rade van
>st. Cur.

Holland, om den zelven Heer fieter Zegers te fterken

in 't bezit van hct voorfz Perzoonaatfchap. xjS

Be-
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iy.;o 27 Jan. 'Revel aaii den Prooft van St. '](tn te Utrcgt of zynen
'''' "''• Vikaris van zig niet te kanten legens deze aanftellinge,

met bedrciging &,c. bladz. x^^

ij+i goMacrt. Voorwaardcn , waar op Mr. jfaii Ketelair aanneemt
het zangmeelterfchap van 't kapittel. i6x

Z2 April. Quirantie van Kerkmccflers van St. Jacobs kerk we-
gcns konp van een kapel , gelegen aan de zuidzyde van
de zelve kerk , gcnaamt het oude graf , ten behoeve
van de kinderen van Ilecr Jacob Coppiet^ 3 j8

i5'4+ 1? Jniii- Keizer K arel verleent o61rooi aan de Magillraat ,

cm op het corpus van den l^age en 't inkomen van de
nieuwe halle te mogen verkopen icoo guld. kapitael

lyfrenten ; en beveltigc de gifte van de hal door Her-
tog fFillem van Beycrun in den jaare 1407. gedaan. 61 z

i5'4f 9 Juiii- Ordre, om een kid te maken voor 't gemeene land ,

tot bewaringe van de rekeningen en ftukken van de
particuliere Ontfangers ; en dezelvete ftellenin't Kloo-
iter der Predikaaren in den Hage. Syo

20 Juiii. Commiirie tot het vifiteren van 's Lands Privilegien ,

beruflende in 't voorfz Kloofter. 390

6 Aug. Rapport nopende de bovengem. CommifTie ; en Re-
folutie daar op. 3^0

1 J46 9 Junii. ""t Hof condemneert die van den Hage de platinge

voor Scbevelinge te maken. 3 j-

x^^C J' Sept. Karel de v. verleent i\zx\ ctnen Bertelm. Banelly

oftrooi van de Bank van Leeninge in den Hage. 6^x

i5'47 ^' ^"'''- Refolutie van de Staten van Holland, om by deGou-
vernante te vervolgen de vernietinge der Lombaarden,
&c. 6^^

23. Fcbr. Publicatie van den Hove tegens het inflaen en wer-
^>. Cur. ^ ^^^ ftccncn in de glazen van de groote kerk en 't

brengcn van alTche, vuilnis en andere miffc binncn den
bedryve van den voorlz Hove. x8i

1^4.8 14 Nov. Refolutie, dat elke ftad copyen zoude doen maken
van 's Lands Privilegien onder haar zynde , dezelve te

regiftreren, en 't Kegilter te leggcn m 't Kloofter in

eene kift, by den Advocaat van '£ Land daar toe tc

doen maken. 39'

Of-
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ijj-o a8 April. Ordre aan 's Lands Advocaat, om een fterkcr kid

met /.es lloten te docn maken tot berging van s Lands
rekeningen. bladz. 391

30 Junii Die van den //^j;^ by fententie van den SecretenRa-

Juiii/*
'^<^^ gecondemneert zynde mede te moeten dragen in de
onkolien van 't fchieten van de \^aart; tulFcJicn Delft en

den HagC:, ter taxatie en moderatie van den Hove, zoo
hceft het zelve Hofliun aandeel gearbitreert op xi6.

pond. 13. fchell. 4 penn. •, en tot verval van dc gem.
lomme gellelt eenegroote Vlaemlch op elk vat bier, dat

in den ciage en Hage - anibagc gedronKen lA worden ,

zoo wel te betalen by dc E.delen, Suppooilen en ande-

re Yiye perzoonen, als by de inwoonders. ']6-]-'j-j\

3 Oftob. Antwoord en advys van de Gedcputeerden der fte-

den haar met de drappeiye generende, op het fchry-

ven van de Heeren van de Rade n an Staten aangaende

Jiec remedieeren van de fouten , die de Staten van den

Ryke fuflineeren te gebeuren in de wolle lakenen. 62.6

13. Dec. Ordonnantie van 't Sacraments Gaflhuis en Broeder-
fchap. 493

1551 13 F<=br, Keure, betreffende het betalen van het vuurboet-
geld tot Schevelinge aan de kerk aldaar. 49 |^

16 Mci. Verdrag met den Deken en kapittel ten Hove over
de begevinge van zekeren dienft by Mr. Vincent Corne-
lls van Myerop gefondeert op 't akaar van dezeven Wee-
nen in de Hof - kapel. 831

s oaob. Ordonnantie van Stadhouder en Rade van Holland,
waarby den'kapellaanenvan de Hof-kapcl jaarlyks toege-
legt werden zes ponden grooten \ Is. , voor hetdoen van
de milTen voor den Raad. 790.

lyFcbr. Aufiorifatic van den Hove op Dykgraaf en Hoog-
St. Cnr.

j-ieeixiraden van Delfland-, om de penningcn, komende
van het verkogte hout enyzer-werk van de afgefpoelde
plaatinge voor iSW.if'U^//;;^"^, tecmployeeren tot reparatie

en confervatie van de duinen van het zelve Dorp. 36.

ij-ji 2z Nov. Keure en Ordonnantie op 't betalen van zekeren Gods-
penning van den vifch , die op 't ftrand werd afgeOa-

gen jaan de kcrk te Scbevelinge. 48

Aae
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i^Si »<5 Dec: A&.Q van overgifte van zodanigegoedercn, alshetSt.

Anthonius- glide te Scheve/iitge tot dien tyd toe bezeten
hadde , aan Kcrkmeefters aldaar , mits dat de kerk daar

tegen in 't vervolg gehouden zoude wezen jaarlyks tc

verrigten zulke dienilehals het zelve Broederlchap voor-
hcen gewoon was te doen. b/adz. 43.

13 Macrt Placcaat, waarby het St. Nikolaas Gafthuis in den
St. Cur.

£j^gg toegeftaan vverd de waage aldaar te verpag-
ten. 445"

Iff 3 ^ J""" Adle van confent aan Johan Heer van Cridmtigen

y

om eenen Mr. Engel Willemsz-y Paftoor te HeeiwHet^
gevangen vvegens kettery , te mogen brengen op de
Voorpoorte van den Hove. 456

a6 Oa. Gysbrecht van Wyngaerden , Bailliu van den Hage ,

gecondemneert zekere injurien eenen inwoonder van
den Hage aangedaan, honorabel en profitabel te bete-

ren. 896

ifH '^ ^'^Pf- Auftorifatle op Mr. Cornelis de Jonge om te proce-

deren tot fluitinge van de rekeninge van den 1 abryk
van de Parochiekerk in den Hage. 349

27. Sept. Afte van overgifte van den voorn. Heer Engel Wil-
Jemsz , by Joban Heer van Criiynhigen aan den Hove,
onder proteft van non prejuditie. 457

^55$ '9 April. CommilTie om te recouvreren de Regillers en ande-
re flukken Jiet gemeene Land rakende , wezende onder
Gerrit van Loo en Dirk Coebel. t^S^

16 April. Gelyke CommilTie om alle de Regillers van de voor-

gaande 's Lands Advocacen te recouvreren. 391

s Aug. p)e rekeningen van de CoUedeurs van den impoft ge-
hoort en gelloten in 't kloollers in den Hage. 394.

i$s6 '9 Mei. CommilFieop Mr. Arent Coebel en Pieter BmlJelaar.,
om een nieuwe kamer ten dienfte van de Staten in het

klooller der Predikaren in den Hage te doen ma-
ken. 39Z

ii Mei. Nadere Commiflie op Jacob van Diiin, Mr. Lafn-

brecht Jansz en Jan Dirksz V Hoen , ten voorfz ein-

de. 39Z

21 Mei. Refolutie nopende de bewaring van 's Lands Privile-

gien in een der beflotene Steden. 39

<
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I fj6 23 Junii- Ordonnantie om aan 't Convent der Predikaaren te

betalen x75'. guld. wegens koop van een flukje erfs tot

het timmcren van 's Lands kamer ; en nog zes guld.

tot recreatie der Conventualcn. bladz. 1^7.

29 Juiii. Philips de ii. , Graaf van Holland , verbied de

Eeek van 't Hof, ftrekkende van het Jluisken in 't Ag-
terom tot het huis genaamt het Paradys , met boomen
te beplanten , erven aldaar agter de huizen te maken of

daar op eenige pishuizen te timmerenj enz. 109

9 Sept: Alteratie aangaande eenige pointen van 't bovengem.

Placcaac. 7b4

24 Ofl
: Uitfpraak van den Hove op de queftie tuflchen die

van 't Kapittel en de Parochie - paap van den Hage over

het regt waar de Edelen in den Hage mogen trou-

wen. " 119

17 Febr. Indruflie en CommilTie voor Liibbert ^eIkfys,Cipier
St.Cur.

ygj^ jg Voorpoorte van den Hove. 17

3

\SS7 ^5 Jul". Rapport op de augmentatie van deRade van Holland,

om met twee kameren te befoigncren. 127

15-58 ^y Sept. Ordre, om de kamer van de Staten in 't kloofter te

dekken met een couverdak. 39x

^559 '3 J^n- Mandament van den Vice-Deken en ""t kapittel van
de Hof- kapel , om in zekere zaeke voor henl. litispen-

dent de arrcmenten van den procelfeaan te nemen. 211

7 Maert. Wilb"hniis Lhidaniis by 't kapittel ten Hove tot De-
ken aangenomen. 821

28 Sept. Afte van protefl van wegen Hecr WUkm Smeckaert,
Ridder , Raad ordin. in den Hove van Holland , tegens
Mrs. Aernoult Coebcl Rentmeeflcr Generael en Heer
Splinter van Harghem , Ridder , &c. 905-

Ifdo 5" Maert Commiflle om 's Lands Privilegien , Rekeningen en
papieren in de groote kalfe in des gemeene Lands ka-

mer in ordre te leggen en daarvan behoorlj4e inven-

taris te maken , als mede in wiens handen de fleutelen

van de kamer zullen beruften. 393

M en I ^ Eelofte van beloning aan Tiirk CoeheU mids de Sta-
'^'^^'"

ten leverende alle de Regifters van wylen zynen vader
Mr. Frans Coebel en andere llukken van den Lande on-

der hem berullende. 391

Oc-
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i<;6i 2 Mei. Oflrooi en Ordonnantie voor de C/oveniers Doele en

Schucterye in den hage. 685

i?. Dec. Certificatie, dat de Sellout van Schevelinge aangeftelt

werd by den Bailliu van den Hage, en dat de Schout

als dan heeft de penningcn van alle bekeuringen op het

ftrand en binnen het dorp vallende. 57

2o Jan. Philips de II. oftroyeert die van den Hage cm
i>t. Cur.

j^gj. ]\[Qoy.^(,jjj(j(, fe mogen beftraaten , en ten dien einde

te Itellen een tol of impoil op alle pafferende wagens,

karren, enz. 7<^4

15-61 26 Mei. De Steden met de laken-draperye generende door ""t

Hof befchreven op 't Ituk van de weverye j en derzel-

ver advys. ^"^7

1563 '7 Mei. Ade van auctorifatie van den Hove, tot het opregten

van een Weeshuis. 5^"^

18 Mei. Odrooi en Ordonnantie voor de Schutterye van St.

jforis Confrerie in den Hage, 661

15 64 1 3 Juiii- Ordre , om nog eene poort van buiten te maken aan

"s Lands kamer ; en dat niemand daar toe acces zal heb-

ben dan ter prefentie van twee Gedeputeerden. 393

20 Nov. Ordonnantie van 't voorfz Weeshuis. 514

30 Nov. De Staten van Holland door 's Lands Ad-
vocaat en Ontfanger te bcfchryven in alle lopende za-

ken. 394

ij6f 2 Mei. Vrydom van den Thienden pennink by de Staten aan

't Weeshuis vergunt 53^

2 Mei. CommilTie op den Heer van Ryswyk-, Prefident van

den Hove en Mr. Adriam Nmnan Raad en Mr. van de

Rekeninge tot het hooren en lluiten van de Rekeninge

van di^wHage en het begonnen nieuwe Stadhuis. s^i

9 Ju"ii- Opdragt-bricf van 't oude H. graft ,
gelegen aan de

zuidzyd^e van de St. [acobs kerk door Jonkhr. Jacob

Coppier , Heer van Cal'flagen , ten behoeve van Ad?\ Ben-

Tiink-i Secretaris van den Hage. 3S9

1567 '7 No^'- 't Hof autorifeert die van den Hage, om tot Scheve-

Huge twee of due eerlyke perzoonen te mogen aanflel-

Icn , die aldaar aalmoezen tot behoef van 't Weeshuis

in den Hage zullen mogen collederen. 53a

Ww w w w 1 \^t\x-
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15-57 24 Nov. Keure tegens het logeren en huisveften van vreemdc

armen. 447

15-60 " Mei. j)e weduwe wylen Mr. Aert Coebel-, ontfanger Ge-
neraal van Holland gelaft aan de Staten te zenden te

lleutels van de kamer, daar 's Lands chartres en papie-

ren in bewaart werden. 72 1

IJ-. Sept. De bedieningenvan Kerk en Getyde-Meeflers in de

St. Jacobs kerk na 't ongeval van den brand in den

jaare 15-39 zamengevoegt , werden by ""t liof wederge-
icheiden en op nieuvv vier Getyde -Meeilers aange-

1 ftelt. 315

i^^i^ a8 Mci Interpretatie van \ 16. Art, van de ordonnantie van

't Weeshuis. 528

1570 3 Nov. 't Hof committeert eenige Suppooften, om met Ge-
deputeerden van den liage een collede te doen voor
de arme Schevelmgers , die door den Allerheiligen vloed
geruineert waren, ^7

13. Dec: Verzoek van den Pagtcr van de Wynen en bieren

in den Hage aan de Staten van Holland, om afflag ,

vermits de fchade door den laatften ftorm te Sche-velin-

ge veroorzaakt. 37

1571 9 Jul"- Refolutie van 't Hof, om nagt en dag langshet Zee-
llrand met drie paarden goede wagt te houden tegens

de Gcitfen-, en de koften daarvan om te llaan over Ei-
kendufiieu, haK Loosdiinieii en Haag-ambagt, iS

1573 ^o April, 't Hof confcnteert aan de Gafthuismeefters van St.

Nikolaas Gafthuis om de Vyver van \ Hof te mogen
beviflchen. 43 y

30 Juiii. Remonftrantie van de Suppooflen van den Hove en

Regecrders van den Hcige aan den Hove van Holland ,

dat de Commiflie by zyne Excellentie op Mr. D'n'k

Bronkhorjl verleent tot demolitie van de huizen in de

gem. Commillie vcrmelt , niet en belioort ter uitvoe-

ringe geftelt te v^-erden ; en het antvvoordvan zyne Ex-
cellentie daarop. "jii

I. April. CommilTie van den Hove op ecn van de twee eerflc

Deurwaarders van de Raadkamcr, om de Dorpen Rp-
wyk , Foorburg , JVajJenaar en Loosdnmen te gelaften ,

icder met zes wagens met paarden daags die van den

tif!ge ten dienfte te komen , om de raiib.oopcn en vuilig-

heden

St. Cur.
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heden van daar te lielpen wegvoeren i6

1574 9 oa. Pkccaat tegens het beroven, plondcren, verbrandcn

of vervvoeilen van den Hage. 85

1575' 4. Febr. Perzoonen aan de zyde van zyneMajr. Philips den II.

genomineert toe de communicatie van den pays envre-

dehandel te Breda ^ mitsgaders paspoorc te verleenen

aan den zelve. 7^"^

29 Mei. Die van Delft verzoeken verklaring van zyne Excellen-

tie over iiet in den brand lleken \an den Hage op 't

aanniidcren van den vyand. 8<J

6juiii. Commiflle en Ordonnantie van de Staten van
Holland, om de klok uit den Hage te halen en
daarvan te doen gieten een lluk kanon. 279

30. Junii". Bevel van de St AT EN van Holland, omde kom-
pagnie van Tfaak Coebel te doen caireren en 't Hof door
denProvooIl: en zyne kompagnie te laaten bewaren. S'J

16 Sept. CommilTie opMr. Jero}ii?mis vau Borre , Raadordina-
ris, en ylndries Bayk^ Meefter van dc Rekeninge, om
na den Hage te gaan tot onderzoek , hoe het aldaar ge-
fchapen ftaat. "%-j

1576 M Jan- 't Klooller dcr Prcdikaaren in den Hagc in vryen ei-

gendom geven aan 't St. Nikolaas Gafthuis, en de kerk
tot behoef van den H. Geell, Lcprooshuis en 't Corpus
van den Hage. y)^

3iMaart. Refolutie van de S T A T EN van Holland, omde
meubile en immeubile goederen , daaronder het huis in
(\^x\tiagc-, van denOntfanger Mr. Arent Coebel ic yQi:-

kopen ten profyte \an den Lande. jzx

17 N^v- Het St AgnctaQoxwcnt met 't geen daar aan behoorc
by de Staten vcrgunt ten behoeve en tot invvooning van
de arme \Yeezen. 538

1577 nMaart. Brief van zyne Princel. Excellentie Will em den
EERSTEN aan den Rade van Holland nopende het trans-

porteren van 't Hofna den Hage. 8^

4 April. De Staten van Holland ordonnercn, dat de
Raden van Holland en Kamcre van Rekening by hun
vertrek van Belft na den Hage geene Rcgillers, <Scc

zuUen hebben mcdc te nemen.
*"

8^

Www WW ?
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15-77 9 April, 't Verzoek van den Griffier van den Hove, om de

Regifters en Memoriael - boeken mede na den Hage te

mogcn nemen, by de Staten van Holland en Zeeland

afgeflagen en geordonneert , dat dezelve by provifie zou-

den blyven beruften onder den Griliier van Deljt. <jo.

16 April. Verzoek van de Kamer van Rekeninge, cm na den
Hage te mogen vertrekken. <>o

'

21 Mei. Autorifatie van de Staten van Holland op
die van Delft-) om Iiet Ammunitie-huis binnen hun-

nen Had te prepareren tot berging van \ Lands Ruk-

ken, enz. 7^<^

23 Mei. De Conventen en Kloofters aan de Steden tot eieen

gebruik by de Staten toegeftaan. 458

9 Jul"- St. Nikolaas Gaafthuis by de Staten toegeftaan de
kooren en elle-maat te mogen heifen. 43 3

»3 Aug. Refolutie van de Staten, om de goederen van 't

kapittel ten Hove en tot Naaldivyk te appliceeren aan de
Domeinen tot betalinge en onderhoud der Predikanten

,

&c. 817

IJ78 aS'Septb. Confent aan Jan Hendtiksz, om vleefch te mogen
yerkopen in de Voorpoorte van den Hove. 895-

^ €. No- 't Regt van de Lombaarden by deSTAATEN van
^'""

* Holland enZEELAND aan de Steden gelaaten , om
daarop zodanige ordre te ftellen als met de eere en prof-

fyte der zelve Heden zal overeenkomen. ^65-5'

31". Dec. Refolutie van de Staten van Holland, om
voortaen hunne vergaderingen in den Hage te hou-
den. c>o

t57p 10 Maert De State N van Holland geven aan 't Wees-
huisin den Hage het land toebehoort hebbende het

Dominikaaner Kloofter aldaar. 531

23 Maert De Ontfvinger Coolmk by de Stnten aangeftelt cot

Superintendant van de goederen van de kerke van Ei-
kcnduinen. 2x i

9 Jul"' Commiffie van 't Hof op twee Secretariflen , Advo-
caten , Procureurs , Deurwaaidcrs en Boden , om de
Suppooften te taxeren in de betalinge van een glas in

de St. Jacobs kerk. zSi

3. Aug. \ Hofgeeft joojl de Bniin vryheid, om vleefch in

dc Voorpoorte van den Hove te mogen verkopcn. 896
Re-
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ijiio i<5 Jan. Refolutie van deSxATEN van Holland nopen-

de het prediken door de Haagfche Predikanten in de

kapel op 't Hof voor de Vergaderinge van haar Ed.

Grcot Mog. 402'

29 Maert Nieuwe Artikelen der Cloveniers Schutters geconci-

pieert op het believen van zyne Princel. Excellentie en

de Magirtraat. 700

April. Refolutie van de St a ten nopende het opregtenvan
,

een Raad van Appel binnen de Had Haarlem. 131

II. Mei Confent van de St a ten aan de Regenten van het

Weetthuis, om het Patershuis van Ste..Jgnieien Con-

vent te mogen verkopen. 539

7 Jun" De Buuren van Eikenduinen met die van Loosdu'inen

onder eene Parochie gebragt , en de kerk van 't kloof-

ter te Loosduincn hen ten gebruike gegeven. 2,5

16 Aug. Vermeerdering van gagie aan de Predikanten in den

Hage by de Staten vergunt. 403

19 Aug. Den Ontfanger Coolwyk geordonneert dwang-midde*

len te gebruiken tegens de kerk , Kruis en H. Geeft-

meellers van Eikenduinen tot overlevering van derzel-

ver goederen. 2,2-

19 Aug. Geen vleefch op de Zaal of in de Voorpoorte te ver-

kopen 5 ten zy 't zelve aldaar geflagen en by de Vinders

van den Hage bevoorens bezien zal wezen. 618

2 Sept. Refolutie van de Staten nopende het demolieren van

de kerk te Eikenduinen. 2

1

13. Dec. Nadere Refolutie nopende de demolitie van dezelve

kerk. II

14. Dec. Het verzoek van de inwoonders van Eikenduinen om
hunne kerk en tooren te mogen behouden , afgellagen.

zi -

1581 'sMaert. 't Hof Op de klagte van de Magiftraat wegens het

misbruik van de Vleeshouwers in de Voorpoorte, or-

donneert dezelve maar viermaal des weeks voor te ftaan

en fubjett te wezen de vifitatie en bekeuringe van de

Vinders van den Hage. ^'^^

21 Mci. De inkomften van der Conventen goederen in den Ha-

ge by dc Staten geordonneert tot ondcrhoud van de

Conventualen en Predikanten. 459
Re-
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ifSi 4 Ju'ii'- Refolutie, waarby als nog"gelaft word dc kerk van

Eikenduhmi af te breken. bladz. x i

4 J""'"'- Jan WtUeimz^ eertyds Predikant in den Hage werd
by de Staten toegellaan lo guld. tot alimentatie. 330

i8 Junii. CommilTie tot het bezigtigen van het Kloofter der

Predikaaren in den Uagt of hec zelve zonder

groote koiten van den Lande bequaam zoude kon-

nen gemaakt vverden, om de Staten aldaar tc doen \er-

gaderen. IS'S

IS Juiii- De goederen van de Chartroizen buiten Geertruiden-

berg en van het kapittel op \ Hof in den Hage geap-

pliceert aan de Domeinen van Holland. 817

i5'82 If Maart. Odrooi aan 't Broederfchap van St, Joris om eenig

land , eertyds gedellineert tot onderhoud van den Ka-
pellaanj te mogen verkopen tot reparatie van hetDoel-

huis. 6b I

aj- April. De Staten van Holland ordonneren , dat de
Pynkamer op het Hof zal werden geapproprieert tot de
Audientie en Pleitkamer van den HogenKade. 130

S Mei. Verlenging van 't Oflrooi nopende den to! op de
wagens en karren

,
paflerende door \ Noordeinde\zn den

Hage^ voor den tyd van twee jaaren. 166

27 Junii. De goederen van ""t kapittel op ""t Hof en van Naalt-
vjjk te brengen onder de Domeinen. 81S

15-83 »a Maert. Het kloofler der Predikaaren in den Hage af te bre-

ken. 3^5:

2,3 Maart. DcStaten VAN HoLLAND ordonncren het Hof
en Magiftraat te voorzien , dat de kerk van den Hage
in vrede en eenigheid werde gehouden. 331

1* Junii. Verzoek van het Zuidhollandfche Synode , dat de
Staten , het Hof en Magiftraat gecommitteerden gelie-

ven te zenden , om te aanhooren , 't geen aldaar no-
pende de Haagfche Predikanten zoude mogen werden
verhandelt. 331

xo Julii. CommilTie op den Heer van Nyvelt en dtn Advo-
caat Buys , om Thomas TeJiiis te verzoeken van zig in

den dienft der Haagfche kerke te willen begeven. ^^z

30 Sept. De Staten van Holland bewilligen in 't op-
regten van den Rade van State der Algemeenfchap op
Inllrudtie. 14^

Or-
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j^Sj ii 0&. Ordre om een kruis-kazyo met glazen te maken in

de nieuwe Doele J &:c. b/adz. J56

31. Dec. Collegie van den Bade van Staate by Holland, Zee-

land en Utregt ingeftelf, en hoe te belban. 143

1584 II April. i7-^;^oij- J//7//^s;^ Superintendant of Commiffaris Ge-
neraal over de tafelen van Leeninge in de Steden van

Holland en Zeeland , werd bydeSxAXEN van Hol-
LAHo van zyne voorfz Coramiilie ontflagcn. 65-1

2 Mci. Brief van de Sxaxen van Holland aan den

Hove Provinciaal , am Fetrus Gellius tot Hofprediker

aan te nemen op een tradement van 4.00 gl. 's jaers. 404

. Antwoord van 't Hof op den zelven brief. 405

23 Juiii. Ordonnantie by den Hcigen en Provincialen Raden
en Kamer van Rekeninge ten overftaan van de Hooft-

mannen van St. Joris Confrerie , daar op gehad het ad-

vy^ \'an de ]\Iagiflraat , gemaakc op de combinatie van

de Suppoollen en de voorn. Confrerie van St. 'Joris ;

als mede op de wagt. (^70

31. Juiii. De Sxaxen van H o l l a n d ordonneren , dat de

Schutters ult den Hage binnen den Briel 8. dagen zul-

len iDlyven en als dan door andere afgeloft werden;
06k wat zy daags voor loon genietcu zullen. '

65)3

g Aug. Verzoek van Dr. Sarahia aan de Staten, om Fetrus

Gellius als Predikant tot Leiden te prefereren boven deii

Hage ; en Refolutie daarop. 33x

ii Aug. 't Hof werd by de Staten geauthorifeert om den

voorn. Gellius tot Predikant in den llage aan te nemen.

332-

if. Aug. Verzoek van de Regenten van 't Weeshuis aan de

Sxaxen van Holland, oiii de ongealieneerde

goederen van \ St. Agniete Konvent te mogen liebben.

J3I

7 Sept. Advis van de Regenten van 't "V^'eeshuis aan den Ho-
ve van Holland over Jiet innemcn van eenen "jan Cris-

pynsz. 5" 30

8 Sept. De Sxaxen VAN Holland authm-i'eren eenige

Gecommitteerden , om in abfentie van de Sc-.uen in al-

le voorvallende zaaken te difponeren , en hunne Ver-

gaderingen te mogen houden ter plaetze daar 't hen

goed dunken zoude. 15"^

Xxxxx Ordon
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,^84 <5 oa, Ordonnantie op den Rentmeefter Generad vanNoOrt-

Holland , om aan F. Gclliiis te betalen de fomme van

hondert ponden wegens gedaane dienften als Hofpredi-

ker. bladz. 405'

16 Nov. Biljet van Wapenfchouw en Monfieringe van de ge-

combineerde Suppooilen met de Schutteiye van St. Jo-

23 Nov. Continuatie van den Raad van State nevens zyne Genadc

Gxz^^ Maurits. 14.5-

4 Dec. Kequefte van de Regenten van 't Weeshuis aan den

Hove van Holland om te hebben auftorifatie tot hec

verkopcn van 't oude Weeshuis van Crijpyn van Bojc-

hiiijeii, mitsgaders appoindement daarnevens. ^^^

s- Dec. Afle van Auftorifatie ten voorfz einde. 541

27 Dec. Ordre van Gecommitteerde Raden aan den Kaftelein

van den Hove, om den Engelfchen Amballadeur hod-

desdon te ontfangen, van behoorlyk logys te voorzien

en tot kofte van denLande te tradeeren. 132. 133

isMaert, De Predikanten van den Hage elk jaarlyks voor trac-

tement by de Statentoegelegt dezomme van 300. guld.

en de Magiftraat gelaft dezelve van bequame huizinge

te voorzien of penningen daar voor. 333

I585r *° J"""'- Verzoek van Hertog "Junius van Brunmyk Lunen-
hurch, dac de goederen, nagelaten by Hertog Erich
van Bnuiswyk-i by de Staaten in fequeltratie mogen ge-
nomen werden. 718

290aob. De Stat EN van Holland bewilligen in het be-
roep van een derden Prcdikant in den hage. ^^^

28 Nov. Ordre van deSTATEN van Holland? om loge-
ment voor den Grave van Lekejicr op het Binnen- Hof
te accommoderen. 137

iS Dec. .^_ om het logys, eertyds tot de librarie gcdient
hebbende voor die van den Hogen Radc te ontruimen
en tot derzelve gebruik te prepareren. 137

1586 If- F<=t.r. Middclen tot reparatie en verder onderhoud van de
kerk te Loosduhien by de Staten aangewezen. 24

13 oa. Placcaac, rakende het fchouwen en bedelcn dcr Le-
proozen. 480

Reno-
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1587 9- junii Renovatie van het Placcaat van Kon. Philips van den

29 Juliiiffd, loerendc het zuiveren en fcJioon maken
van de Beeke. hladz. 785-

28 Sept. De Stat EN van Holland accorderen die van
Loosdiiiiicii t om een liequame klok, uurwerk en wyzer
in de tooren te mogen maken uic de inkomllen van het

Convent aldaar. ij-

1^88 iSMaert. Auftorifatie op Burgemeefters van den H^ge, om in

de Klooller kerk ftallingen te maken voor de paarden
van de Compagnie van den Heere van Villers. 85-3

5-. April. Refolutie vandeSTATEN van Holland nopen-
de hec inftalleren van den Raede van State. \^6

12 April, Ordre, om het komptoir van de Klerken van haar

Ed. Gr. Mog. te brengen aan het einde van de Fran-

fche kerk op 't Binncn-hof. 160

19 Mei.. Refolutie van de S T a T E N van Holland, dat de
Staten Generaal op 't Hof mode zuUen worden geac-
commodeert , om voortaan hunne Vergaderingen aldaar

te houden. 138

1589 ij Febr. Een ftuk lands, eertyds geweefi: des Paftoors waran-
de 5 aan de Pefthulsmeefters van den Hage ten behoevc
van 't huis by de Staten in erfpagt gegeven. 318

18 Febr. MilTive van de Staten van Holland aan de
Magiftraat, dat zy geene verpondinge zal hebben te

vorderen van de Confrerie van St. Joris wegens der-

zelver huizinge. 679

19 April. x)/;-y^ Jorisz de Bye by de Staten gelafl de fleutel van
de kamer te Delft, waar in 's Lands charteren en pa-

pieren zyn beruftende , aan den Advocaat van den Lan-
de over te geven. 391

z8 Junii. Refolutie van Gecommitteerde Raden nopende het

bevorderen van de werken binnen de Klooller kerk ,

tot het gieten van gefchut. 713

30 Junii. De Magirtraat van den Hage aanbevolen het bezor-

gen van de materialen tot het opmaken van het voorfz

werk. 7ii

15:90 2i J»"- Verzoek van de Magiftraat, om de Moningen, hui-

zen en erven, eenige Conventen binjien den Hage toe-

komende , tot profyt van den Hage te mogen genieten

;

. en 't Apoftil daar op. 45-8

Xxxxx 2 Koop
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ijjo '0 I^cc. Koop van een huis tot bewooning van 's Lands Ge-

fchutgieter alhier. bladz. 713

I5'5)i 18 Jan. De Staten van Holland confenteren, dat de
huizinge van Brantwyk tot inwooninge van de Princes

van Oranje met haaren Zoon en familie zal werden ge-

huurt tot lafte van 't gemeene Land. 75-0

Requefle van Deken en Hooftmannen van St. Joris

Confrerie aan de Staten , met klagte over den indragt

van de Magiftraat jegens voorige Kefolutien. 5106

M Aug. Philips de II flelt, als Grave van Holland, Sas~

bout Fosmeer aan tot Deken van 't kapittel ten Hove.
241

159^ 19 April. Ordre cm meerdcr plaats in de kapel van ""t Hof te

maken tot commoditeit van 't gehoor der predikatien-

407

3 Maart Refolutie , dat geene Tafelhouders van Tafelen van
l^eeninge in Holland meet interefle zuUen mogen ge-
nieten dan een halve Iluiver van de zes guldens ter

wecke. 6^6

3 Junii." Verzoek van de Kerkcndlenaars in den Hage aan dc
Staten, ommcerder traftement als audere in andere fte-

den. 83 f

29 J"iu- Augmentatie van traclement voor Joh Uitenbogaart
als Franfch Predikant in den Hage/* 405

12 Nov. De Staten van Holland vereeren aan de St.

Jacobs kerk een glas, verciert met den Hollandfchen
tuin en der fleden wapenen. 283

"^595 12. Dec. Ordre van de Staten, om de tien ponden, wel eerby
Hertog Aalhregt van Beyeren jaarlyks aan 't St. Niko-
laas Gafthuis gemaakt , aan de Gafthuifmrs. in 't vervolg
te betalcn. 41^

1^96 i6- Jan. OrdonnantievanGecommitteerde Raden nopende hcc
beftraaten van de Cingel van den Hove. \-j^

i^P7 18. Juiii. Contraft met Leonard Woutersz vvegens bet bouwen
van zekere huizinge op de Ammunitie-haven ten dien-

fte van den Lande. .715-

1^98 28 April 't Hof audtorifeert de Wees- vaders, omeen ScJiool-

meefter in \ Weeshuis te mogen aannemen. 54z

Ver-

«
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15-99 ^3 Sept. Verband-brief -vin zeker huis te Noortivyk tot fecuri-

teit van de betalinge van 8 kroonen 's jaars , gefondeeit

op Si. Jacobs altaar indegroote kerk mHage.bladz.'&ii

1600 12. Mei. MilTive van zyne Excellentie uit het leger tot Alem
aan deSxAXEN van Holland ofhunne Gecommit-
teerde Raden nopende het fonificeren van den Hage.

776

Confent tot hec fortificeren van den Hage, mits de
koften vallende tot lafte van den Hage. 77^

1601 Confent van de Rekenkamer aan de Magiftraat, cm
de Dief-Jieen op het buiten-Hof te mogenverkopen. 64.9

9 Jul"'- Aanfchryving van deSxAXEN van Holland aan

de Magiftraat om vier kloeke mannen 's nagts wagt te

houden en fentinel uitte zetten in de kaasbaan op 'tHof,

tegens het uitkomen van den Admirante van Arragon
op 't Hof gcvangen zittende. 128

13. Nov. 't Hof confenteert aan de Magiflraat voor eene win- •

ter de CommiirarilTen van de wagt uit de Magiftraat te

kiezen zonder prejuditie en om te proberen. 676

x5c^ f- Dec: Het huis by Leortard Wbiitersz op de Ammunitie-ha-
ven gebouwt, by de Staten gekogt , om geapproprieert

te werden tot des gemeen Lands Smitshuis. 715"

1604 <5, April. Beroepinge van een vyfden Predikant in de Franfche

en Duitlche taale, in plaatze van D9. Joh Utenbogaert

,

ten dienfte van zyne Excellentie in 't leger en elders

geordonneert. 836

12 Nov. Klagte van het Hof aan Utrecht over een toegezon-

den gortigcn beer of zwyn , met recommandatie , dat

een ander , die goed en ganfch is , mag toegezondcn

werden. 164

22 Nov. Extraft uit de Rekenkamer nopende de verdelinge

van den Hof-beer. 164

1606 I Sept. Oftrooi aan Deken en Hooftmans van St. jforisQon-

frerie , om de erve nefFens en agter het Doelhuis gele-

gen, te mogen uitgeven om betimmert te worden toe

verval van de kollen van reparatie en verbeteringe van

't Doelhuis. 6Br

1607 ^° ^^' Henrlcus Rofceus , Kerkendienaar in den Hage , in

plaatze vanD?. Libertui Fraxinns\ gagie en huishuur.

838
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1607 6 Dec: 't Hof confenteert de Gafthuifmrs. van St. Nikolaas

Gafthuisj om de waag te mogen verpagten. bladz. b'58

1608 " Macrt Verbod van Brouweryen in den Hage €n elders in

opene plaatz,en op te regten. 91

1613 J^Maart. De VifTcherye van de vyver en watercn om 't Hof in

pagt gegeven aan de Regenten van St. Nikolaas Gallliuis

en armc Leprooien, jaarlyks om 30 Iluivers. 860

16IJ 10 Juiii. Gafthuifmrs van St. Nikolaas Gafthuis verkopen en

dragen op aan de Magiftraat ( op approbatie en ratificatie

van haar £d. Groot Mog. ) hec regt en geregtigheid van

de Wage binnen den Hage , Hage - ambagc en Scbeve-

iiingc, op conditie aldaar gefpeciticeert. 442,

16x6 4 Jul"- Keure, dat de Bierftekers van den Hage moetengaan

woonen op de nieuwe Bierkade. 91

oaob. Requefle van Utenbogaart -,
verzoekende ontflaginge

van zynen kerkelyken dienft. 334

Vrydom van bier accys voorde arbeiders, aan ""t nieu-

we H Geefthuis werkende. 560

1619 iS oa. Refolutie vande Staten van Holland, omden
Heer van Veenhiiizen en den Heer van der Myle niet

meerder nefFens de andere Heeren Edelen ter dagvaart

te befchryven. 72-S

^ 19. oa. Het vertrek van den Heer iw;/ //(?r A/)7(? uit den Lan-

de van Holland gaf haar Hoog Mog. oorzaake , om zy-

ne SelTie in den Rade van Staate te fufpenderen. 729

i(Jzi April. Refolutie van de Staten van Holl and, omden
Koning en Koningin van Bohenicn^ in den Hage geko-
men zynde , te logeren in ""t huis van den Heere van der

Myle, en dezelve drie dagen te defroyeren. 719

21 Junii. Keure tegens het ramcn en uithangen van lakenen op
Zondagen, Bede-dagen en andere, enz. 630

i6%% liMaart. Verzoek van de Koningin van Bohemen , dat de Heer
fuan de?' Myle toegelaten mogte werden , uit het eiland

van Beyerland te mogen komen wonen tot ''sGravezan-

de. 730

I 4 Mei. Nader verzoek van de Koningin van Bohemcn , om
de confinatie van den Heere van der Myle, van Beyer-

land te vcranderen in het vafte Land van Holland. 731
Keu-
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t6±% sept. Keure op het houdcn van Duitfche, Franfche en an-

dere fchoolen. b/adz. 598

j6zs ^ f'e^''- Hand-opening tot het beroepen van een vyfden pre-
dikanc in den Hagc 3 35'

4 Febr, De Klooller-kerk aan deMagiftraat in eigendemover-
gegeven, onder beding, van te zullen becalen de on-

koiten aan de zelve gedaan. 388

17 Junii. Ade van koop van twee komptoiren in de St. Jacobs
kerk. 5-63

ly Juiii. Oflrobi tot penaliteit op het niet betalen van des

Gafthuis regc van de Kooren-mate en wage. 434

162,(5 28. Nov. De Staten van Holland accorderen die van

de Eiigc/fche kerke in den Hage tot fubfidie en cm te

mogen l^eroepen een eigen predikant , de fomme van

300 guld. voor een jaar. 413

1628 »7 Aug- Aan de gemeente van de Enge/fche kerk alhier by de
Stacen vergunc de fomme van 500 in plaatze van 300
guld. jaarlyks tot onderhond van haaren predikant. 414

idzp z^ I^ebr. Erief van den Hove van Holland a<ln de Magiftraat

van den Briel-, om Job. VEmpcreiir , tot Predikant in

den Hage te mogen hebben. 336

14 April. A anfchryving van GecommitteerdeRaden aan deMa-
giftraat , om den Hage te verlkrken met het verwyden
en verdiepen van de gragten, het maken van ophalen-

de bruggens J enz. , loi

16 Mei. Verbod tegens het voortgaan van het maken van de
boilweeringe. 101

2 Juuii. Nadere Refolutie dienaangaande. 103

1631 ^o febf. Afte uit de Graaffelykheids Rekertkamer over 't regt

van de Suppoolten van den Hove tot het St. Nikolaas

Gailhuis. 439

J631 30 Sept. Brief van de Regenten van het Leprooshuis der Stad

Haarlem aan de Leproofmeefters van 't Leprooshuis in

den Hage. 481

1634. 27 J»nii. Placcaat op de Beek. 78^

1635- 16 Aug. Ordonnantie van de Heeren van de Socicteit, 7.00

tot defenfie van \ Gravenbage jegens geweld en fpolie

van den vyand, daar mede de plaats ^Yerd gedreigt, als

mede
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medc op 't ftulc van de dag en nagt - waake daarinne te

hoLiden. blaclz. 901

1637 if Juii. Job. Uitenhogaarthet verder prediken by deSxAiEK
VAN Holland verboden. 4x1

164,1 it April. De Kentmr. enRegentcn zoo van de kerk als van allc

Godshiiizcn in den JHage moeten jaarlyks hunne reke-

ningcn doen voor een Gecommitteerde uit de Magi-

ftraat. 3 fz

1 5j^z 19 Maart. Brief van ""t Hof aan deSrAXEN van Holland,
om een zefden Predikanc in den Hage te mogen be-

roepen. 337

lo Maart. Confent van deS T A T E N van Holland daar toe. 337

30 Aug. Publicatie op 't reinigen van de Beek. 788

1644 '° ^^^'^- Ordre tot het weder op bouwen van de afgebrande

kapel op 't Hof. 409

1651 2<5 Sept. Ordre van de States van Holland, tot het

herftcUen van de groote Zaal in haaren voorigen ftaat

;

en voorftel by eenige Leden, om de \'ergadering van
haar Ed. Gr. Mog. van bequamer plaatze te \ oorzien.

117. i^a

19 Dec, Rapport aangaande de veranderinge van de plaatze

tot de Vergadcringe van haar Ed. Gr. Mog. Staatsvvy-

ze te houdeni en refolutie daarop genomen. 157

165-1 y Mei. CommilTie van de Staten tot het difpicieren van be-

quaame plaatzen , tot het houden van de Staatswyze ver-

gaderingen, geduurendc de nieuwe timmeragie. 15-8

14 Mci. Refolutie van de Staten vanHol land, tot het
prepareren van de plaatzen by de CoinmilTarillen gedis-
picieert tot de vergadcringe zoo van haar Ed. Gr. Mog.
en de Heeren Gecommitteerde Raden, als tot het hou-
den van de Secretarie. ij8

1653 3° ^^"' Odirooi aan de Magiftraat van den Hage , tot hetbe-
ftellen en verforgen der Kegenten van de Godshuizen ,

als Pefthuis , Dolhuis , enz. 839

9 Ju""-. Verbod van geverwde boter alhier ter flcde te markt
te brcngen. 6^3

86y6 4 April. Autorifatie op Deken en Hooftmannen van de Buurt
van 't Achterom , om de Spekverkoopers , eenige vui-

ligheden in de Beeke werpende , te bekeuren. 789
Au-



der HANDVESTEN, PRIVILEGIEN, enz. 94^

i6$[\ 9- Aug. Authorifatie van den Hove tot het bouwen van het

"Ilofje van Meiikoop. bladz. ^73

1659 7 l^^'tr. De Societeit in den Hage accordeert de Magiflraat

de zomme van 4000. guld. tot het bouwen van een
Werk - of Spin - huis. 646

l66^ 27 Macrt Keure rakencie de erlfenifle der arme Weeskinderen.

5-43

27 April. CommilTie op twee gefworen Lantmeeters om de
Beek te viliteerenj <Scc. 790

12 Dec. Den Kerkenraad van den Hage een agtfle Predikant

toegelban , en vaftgeltelt den lioogduitfchen te laten

uitfterven. 338

1665 30 J^n- Authorifatie van den Hove tot het verkoopen van
eenige goederen van den Heer van Nieukoop tot onder-
houd van het zelve Hofje. 5-74,

J 668 1 Nov. Provifionele Inftruftie voor Johan Stalpert <van der

Wiele ^ om te zyn ProfefTor Anatomico-Chirurgicus.

607

i66p 3 '^'^^- Het honorarium den voorfz Profeflbr wegens deEd.
Mog. Heeren van de Societeit toegelegt, van ioo
guld. tot vier hondert guld. jaarlyks verlioogt. 6op

1674, 3° J'"^- Aggreatie van den perzoon van den koopcr van de
Kaftelenie van den Hove van Holland. 791,

29 oa. Authorifatie van den Hove tot het ligten van pennin-

gen ten behoeve van het Hofje van Nieuivkoop. ^y^

167^ 26 Nov. Memorie van de nieuw gemaakte Straaten, Gragten
en Burgwallen mitsgaders het timmeren van de hiiizen

in dezelve zedert den jaare 1600 enz. opgeftelt by Job
Willemfz van Sivieten. yyi

1678 18 Jan. Don Ema/nie/ Fraiicifco de Lira, werd by Gecom-
mitteerde Raden van Zeeland verlyd met de huizinge

van ^Jfendelft , llaande in \ Wefteinde van den Hage.

908

1 68 1 i^ J""''- Ordonnantie op de Bank van Leeninge in den Hage.

656

17 Junii Authorifatie van den Hove tot verkoping van eenige
goederen tot quyting van laften van 't Hofje van Nieu-
koop. ^/6

Yyyyy Dr.
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1683 3 Ju'iii- Dr. jircnt Bofch tot Profeffor Anatomicus by dcHee-

ren van de SocieteitaangeHelt. ' b/adz. 6io

t6B6 ^^ J^"' Begrooting van de penfioenen voor de Franfclie ge-

vlugte Predikanten mitsgaders repar title van de zelve

in de zorame van 25000 guld. 85-3

168(5 H ii- Nadere begrooting en repaititie van de zelve in de

zomme van iiooo. guld. 05-4

1687 27 Nov. Authorifatie van den Hove op de Diakonen van de

Gcreformcerde Nederduitfche kcricen alhier, om zeke-

rc huizinse flaande en gelegen agter de groote kerk,

genaamt rt't' o«^^ wage-, in \ openbaar te veilen en ten

hooglkn pryze te verkopen. 863

i()P5 > oaob. Refolutie van de Staten van Holland^ waar-

by de zelve van het 1 1 of requireeren bcrigt hoe verre

die van Sdieve/hige regt hebben tot het Wees-huis in den

Hage. S33

li oa. Advis van 't Hof op de voorige refolutie. 535"

1707 I April. De Majoor Monteiiaeken tot Poortier van 't Hof aan-

geftelt. 79 i

1725-2 Dec. Reglement van het Oude Vrouwen en Kinderhuis van

de Nederduitfche Gereformeerde kerke in 's Graven-

hage. 863

17x8 '1 J^"- Keure tegen het inkomen der Buiten-armen, en on-

derzoek op de geene die zig binnen zekeren korten

tyd in den Hage ter nedergeltelt hebben. 55

f

iz Jan. Ordonnantie en Reglement voor Dekens en Ilooft-

mannen van de Buurten, tot het doen nakomen en
uitvoeren van de voorfz Keure. 5-57

lyMaert. Refolutie van de Staten vam Holland, waar
by de Graaflykheids Rekenkamer werd vernietigt, en
het bewind van de Domeinen en al 't geen verders tot

de zorge en directie behoort, overdragen aan haar Ed.
Or. Mog. Gecommitteerde Raden van beide de Quar-
tieren. 119

IN
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D E R

Zaaken, in de voorgaande Bcfchryvinge ver-

handelt.

A. hetekent de aanmerkingen in dit werk, en (a) (b) ejiz. de letters

derzelve.

AA Jonkheer Gerard van Randen-
rode

^
gezcgt van der Aa-y gc-

denkteken van den zelvcn in het

Choor van de grootc kerk. bl. z«?
3

Aalbert V4N Beyeren ( Her-
tog) tol vrydom door den zelvcn aan

die van Scbcvelingc toegeftaan bl. 53.
Strandvonder aldaar aangcflek bh 5'5.

Giftc van de Schulpcn uit de zee aan

flrand fpoelcnde bl. f6. Kanonifie

van een Dcken en \z Kanunniken
door den zelvcn in de kapelle ten Ho-
ve opgeregt bl. 1 86. zie vcrder op
Kapittel. Rcgt eene hccrlyke en prag-

tige tombe op in de zclve kapelle ter

gedagteniflc van zyneccrfte cgtgenoot

Vrouw Ahrgareta bl. 26p, alwaar

hy naderhand ook begravcn word bl.

2,70. Onderzock ot de St. Jacobs

kerk in den jare i3yp. door hem ge-

iHgt zy bl. Z73, 't welk door ver-

fcheide bewyzcn getoont word onze-

ker te zyn bl. 273-278. Hct St.

Vinccnti kloofter en kerk , naderhand

de Kloolkrkerk gen.iamt, of door

hem of door zyne wccuwe Vrouw
Margarita van Klecf gcbout zy bl.

354.' 365-. OflictSr. NikolaaiGn^i-

huis door hem opgeregt zy bl. 428.

Begiftigt het zelve met de korcnmaat,

dc Waag en cllemaat bl. 418. 42P ,

Nog met tien ponden 's jaars, gcves-

tigt op de Domeinen van Noorthol-

land bl. 429. De kapel rcgt over het

voorfz Gallhuis door den zelven ge-

lligt bl. 4^9. Gecft hct rcgt en in-

komcn van de Vleefch-halle aan die

van den Hage. bl. <5i i

Aalbrecht ( Mr. ) Deken van de

kapelle ten Hove bl. 25?, was cen

zoon van Adriaan Baftaard van Hol-

land bl. 233, 't welk bcveftigtword
door zekere uitfpraak tuflchen den
zelven en het kapittel ten Hove we-
gens zekcrc rcntcn enz. bl. 233. 254.
Was mede Raad in den Hove van
Holland. bl. 23^

Aalmoessen voor dc arme Leproo-
zen dagelyks aan de huizen , af en

aankomende fchuitcn, als anderzints

met de klap ingezamcltbl. 483. Als
mede tot Monfter en ^sGravezande in

de kerk , 't wclk naderhand by Kerk-
meefteren afgekogt, en nog jegcn-

woordig verantwoort word bl. 483.
Plegtige ommegang door den Hage
tot een generalc college voor dezclve
bl. 483, als mede door het gantfche

IVeJilandh\. 483. zie mede op Co/-

le£le. Authorifatie voor den Gercgtc
van den Hage omme tot Schevelirige

aalmocflen tot bchoef van 't Wees-
huis in den Hage te collefteeren bl.

f32. 533. Van het gefchil en moe-
lelykhedcn hier over in latere tyden

oniftaen, zie onder PVeeshuis.

Aarenberg. Het huis vanden Graaf
van Aarenberg wanneer al bekent bl.

731. Behoorde voorhcen toe Hecr
Hclmlch van Doornich bl. 731. 752.
zie Doornich. Werd by de Statcn

van Holland aangcflagen bl. 733.
Vyfhondcrt guldens gcconfenteert tot

rcparatie, en dc Hccr Kellegry daar

gelogeert bl. 733. Is in 1 611 by den

liecr Johan vanOldcnbarnevelt gekogt
bl. 734. Aan wicn het jegenwoor-

dig behoort. bl. 734
Abdye van Loosduinen, zie Loosdui-

nen.

Abdye van Middelburg •, 't Hof van

Spanje of 't huis van dc Heercn van

AJfendelft in den Hage Icenrocrig van

dezclve. bl. 747
Yyyyy 2 Abt
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A B T van Middelburg vcrkrygt van

Graaf IVHleni 'van Hcnegvuiien de

kapelleryc van Eikcnduincn
.,
werdcn-

dc die kapel tot eene Paiochk - kerk

verhcven bl. ip. Affland van den

zelven wcgens hct icgt van een maal-

tyd ten Hove voor den Kanunnikdie

deze kerk bedicncn zoude bl. 2.0.

Gefchihvegens hetaanllellen van Hci-

lige Geelt - en Kei kmeelkren tuflchcn

den zelven gevoegt met de buuren
van Scheielinge tcr eenre, en den
Bailliu, Geregte en gcmeene buuren
van den Hagc ter andcre zyde bl 44.
Uitfpraak van den Hove duarover bl.

44. 4f. Ontfangt dc kollcrye van
de kerke van Oojikapclk by verwifle-

ling tegens cen prebende in dc kapcl-

le ten Hove bl. 214. De Deken van

het zelve kapittel mocll door hem
beveftigt worden bl. 218. Fundeert
cenc kapcllerye in de Parochie-keik
van den Hagc voor de ziele van Graaf
FlorishX. 274. 275-. Palloors van de
groote of St. Jacobs kerk in den
Hage door hem aangeftelt bl. 324.
325'. Onderzoek, en verfcheide ge-
voelens aangaandc het regt van den
zelven bl. 324. 32f. A (a). Be-
kragtigt het ftigten van 't St. ^/>;-

ccnts -k\oo\[QV en neemt hct zelve aan
tot een Convent zynerordebl. 365.
Deszelfs open brief ten dien einde bl.

3<Jj'. 365. Bewilligt in hct opreg-
ten van het St. Nicolaas Galthuis
met eenc kapel, klok, kapelrie, en
drie miflen weekelyks bl 440. De
NonnenvanSt. Barbara oi Bethlehem
Profile Convent begevcnzig ondcrzy-
ne beftiering bl. 45 2. Dc Gifte van
zckere wooninge aan 't voorfz Con-
vent gedaan, door den zelven geap-
probeert bl. 4f2. 4f3. Beveftigt in

den jarc 144.0. by toeftemming van
den Parochiaan van St. Jacobs kerk
in den Hage, het Brocdcrfchap van 't

Sacraments gildehuis aldaar bl. 489.
zie verder ondcr Brocdcrfchap.

ACADEMIE MILITAIR, of Ocffen-

plaats voor Ridderlyke exerciticn door
de Heeren van deSocieteit in denjare
1685. in het Hof van Brcderode op-
geregt. bl. 742

Ace Ys, zic Excys.

Adams of Fruitverkopcrs- glide, zie

Fruitverkofcrs-gikk.

Adelyke Huizen. Het Huis

den Bihkbord bl. 60 -(^4. Ondcr
Haagnmbagi behooren /. Hct Huis

te U'cficrhcck bl. 64-67. //. Het
Huis tcr A"c(5/. bl. 67.68. Bdchry-
ving van veilcheide oude adelyke en

aanzieniyke huizen in den Hagc bl.

717. enz. Zie vcrders op hunneby.
zonderc na-.'.men.

A D M I R A L 1 T E I T. Vcrgaderkamcr

voor de gcdeputcerden van de Colle-

gien der Admiraliteiten en befoigne-

plaats voor dezelve bl. 136. 't Loge-
mci t van de Admiralitcit te Amficr-
dam , in 't Voorhout, te voorcn 't

huis van Jonkhcer Lou'n 't Serasts bl.

St. Adkianus; vicanc tcr cere v.in

dcnzelven in de kcrke van Schevelihge

geftigt. bl. 43
St. a g n e t a o£ Jgnicte Convent , 't

wclk verkcerdelyk met den naamvan
Sr. Jgncs Convent gcnoemt, in de

Toorenllraat zoude geltaan hcbbcn bl.

470. De ongegrontheid daar van
aangetoont bl. 470. 471. St. Jg~
tiicte Convent in 't Weltcinde, hoe-
danighcid van hct gcbouw bl. 472 i

hct ecnigfle in den Haag ovcrgcblcven
en jegenwoordig hct Weeshuis bl.

472, zie verder op IVccshitis. Een
gedeeltedaar van jegenwoordig Avaar-

fchynlyk het Latynfche School bl.

600, zie School.

St. Agnes Convent, zie St. Jgneta
of Jgnicten Convent.

A GT E R o M , oudtyds de agterfiraat dacr

men ten Jpocyc ivaerts gaety al vroeg
bctimmcrt en bckend in den jarc 1 347.
bl. 76. en A (0).

Albemarlej hct huis voor dezen
bewoont by den Grave van Jlhemarle
nadcrhaudt ondcr de GraafFclykheids
Domeincn verkogt, nu tocbehoorende
den Heer Baron van den Boetzelaer ,

enz. bl. 180
Albertus (Mr. Jdrianus^ Dckcn

van de Hot-kapcllc. bl. 236
Alkmaar en Enkhuifcn.) logemenc

voor die Iteden op de Cingel van den
Hove bl. 179. De ziclniiflcn voor
dc zicle van Graaf i7om te Alkmaar
gedaan werdende, doorHertog /F;7-

lem ^/f«/^indeKapclle ten Hove ovcr-

gebragt bl. 207
A L M u T I u M of Alnmtia , bctckenis

van het zelve woord bl. i8f. A (^

>

Al,-
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A L T A A R. Verfcheidc Altaaren in de

Kapelle ten Hovehl. 168, daar onder
hct dtiur van 6"/. 7z'o, 'tgcenwelvooi-
namcntlyk bezogc wieid doorgccon-
dcmnecrdcns van den Hove om aldaar

boece te doen bl. 16S. 2(?p. en A.

Cs) (b). In ck groote knk^ die van
dc Gildens , waarfchynlyk ' nadcr-

hand in tafercclcn of Gildcborden vcr-

andert bl. ^01. Naamlyft van ver-

fchcide altaaivn in dezcKc kerk ccr-

ryts gelban hcbbcndc bl. 315. 317,
en vicarycn aan dezelve gcftigt. bl.

518. 3H>.
Ambagt van den Hagc al bckent

in den jare izfji. bl. f. zie verder

op Haag-ambagt,

Ambassadeurs van gekioonde
hoofden hoe en waar gerecipieert

worden bl. 1 1 1 . 1 1 z. A (1;). Waar
hunne publickc audienrc hebbcn bl.

1 54. Worden op bet huis vanPrins
Maurlts door dc Statetn onthaalr.

Ammunitie-gragt al voor den
jare ifyj gcgraven bl. 94. A (5

J

A M M U N I r I E - M A G A Z Y N Op dc

Ammunitie haven ofgiagr. By wien
en wanneer gcftigt bl. 7 1 f , wierd
by de Staten eeiil gehuuvt en daar na

gekogt bl. 71 5. Van te vooren nog
een andcr, dog waar gcllaan hebbe

,

onzeker. bl. 716
Amsterdam; logement van dc Hee-

rcn van Amfierdam op het Plcin bl.

182. Hct aanilellen van ecn Pries-

ter in de oude en nicuwe kerk aldaar

competeerde den Dckcn van het Ka-
pictel ten Hove in den Hage bl. 218.

Het jus Patronatus over deze kerken

behoorde ecrtyds aan de Graaven van

Holland bl. 218 A (^) Admiralitcits

logement van dezelve in 't Voorhout,

te vooren het huis vanJonkhecrLo^^/V

*t Seraets bl. 735, zie Admiraliteit

en 't Scracts.

A N A T o M J E of ontleedkamcr ter oef-

fening van de Chirurgyns ; hocdanig-

heidvan 'tgcbouw. bl. 604. Jnftru-

ment-kaflcn ten behoevc van 't giide

bl. 6o.|. Het theatium Anatomi-

cum hoe geflelt en verdeeling der

zicplaatzenbl. 6of. Dc bibliotheecq

of boekkamer bl. 6of 606. De
openbare leflen door wien voorhcen

aldaar gedaan wicrden bl. 606* Jw
ban Stalpcrt viin der l-Fiele , eerllc

ProfciTor Anatomico-chirurgicus. bl.

6-7. Provilion.le Inftniftie voov den

zelveo bl. 607. 608. De Chirurgyns

en hunne knegts moeten dc publjcl e

Icflcn by woonen opzekere boetcn bi.

'6'.S. 6oy. Lof van den Htere »S'/fl/-

/)<?;/ bl. 609.610. Arent Bo/cbiwee-

de ProfelTor. bl. 610 ; doed aflland

en v/ord in zyne plaats geftelt Anio-

ny Nuk bl. 610. Govcrt Bidloohl. 610.

MaurUis Reverhorfi bl. 610. Thomas

Schzvenke. bl. 610
Angel, zekcr fluk lands by 's Grave-

za7ide alzoogehcccn, aan hct kapittel

ten Hove vergunt , om tc bcdyken
bl. 2Cf. A(Stc van Hcrtog Wilkm
dies aangiande en veele voorregten

voor debcdykers. bl. 205. 2o5
St. Antonis- BRUGGE ontrenc

het midden van de vyftiende ecuw
een van de uiterfte limiten van den

Hage\A. 8z, als mede in de zeftiende

bl. 84
St. Antoms - burgw al in den

jare i62<5. bckent met den naam van

Burch-grajt. bl. 5)4

St. ANTONis-KAPEL,nu het Dol-

. en Pejlhuis bl. 506, zie verder op
Dolbuis. Nog een andere St. Jnto-
nh-kapel vooiheen geftaan hebbende
in het Haagfche Bofch. bl. j-op

St. Antonis of Krcpeh- ordre ontrent

den jare 1480. ia dtn Hage h\. fo8,
werd in den jare 1488. by fententie

van den Hove van Holland vernietigr.

bl. 509
St. Antonius, patroon van dc kerkc

tot Schevelinge bl. 43. Broederfchap

te zyner eere aldaar bl. 45. Overgif-

te van deszelfs goedercn aan de Kerk-
rneeftcrs onder zekere conditien bl.

;.
43- 44

Apothekers-gilde of Broeder-

fchap J befchryving van deszelfs ka-

mer boven hct Booterhuis bl. 63 f.

Wat vereifcht word om daar in aan-

genomen te worden bl. 636. Hoe
dit Broederfchap beftaat bl. 636.

Veneetfchc Tberiakel op zekere tytlen

aldaar gcmaakt en voorbereitzelen

daar toe bl. 6:; (5. 63-'. Wie voor-

hcen tot dit Broederfchap bchoordcn

en hoc naderhand daarvan afgczoiideic

bl. 657. Nicuwe voorregten aan hct

zclve vergunt bl. ^53 7. 638. Jaar-

pcnning aan hct zelvc tc bctalcn bl.

6^8. Namcn der cerfte en jegen-

Yyyyy 5
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woordigc Rcgcntcn. bl. 659

A P p E L. Relolutic van de Staten van

Holland nopende het opregten van

ccn Raad van Appel binnen Haerkm
bl. «5i. Dog buiien uitvocr gcblc-

ven bl. I } I . Raad van Appcl in Hol-
land, zie HogcH-Raad.

Armbezorgers, zic Diakonen.

A R M E N > ouwelings vier zoortcn van

armcn in den Hage bekent bl. 54f.
Keure tot wceringe vanbuitcn-armcn

bl. f f f. Ordonnantie cnRcglcment
voor Dekens en Hooftmanncn van de

buurtcn dicfaangaande bl. f 57
Arm-huis, of oiide Vrowwcn en Kin-

derhuis van de Diakonye bl. f45- , a.in

de Magiftaat verzogt om dat tc mo-
gcn bouwen bl, f49. In den jare

1660. een huis daartoe gckogt en

bequaam gemaakt bl. f49i in den

jare irtS/ merkelyk vergroot bl.

f49. Jnfcriptie en bcfchiyving van

het zelvc bl. f50. Klcding der kin-

dercn en gctal van die daar in onder-

houden wcrdcn bl. j"5o. DeDiaco-
nye is erfgenaam van die by haar gc-

alimcntccrt wcrden bl . 551. De re-

gecringhoe voorhcen was, en hocje-

genwoordig beftaat bl. f5i. Waar
in dc dienft der Rcgenren beftaat bl.

j'yi } Waar hunne vergaderplaats

voorhcen was bl. fji. A {k) Wat
het werk is der Rcgentinnen bl. f f i.

yfj. Nicuw Rcglcment diesaan-

gaandc bylnge tT. Alle giften en

gavcn komcn aan het huis bl. f 5 5.

Defzelfs ordinaris inkomften en fubfi-

dien. bl. f5;. Namen der Regenten
en Regentinnen. bl. 5j-p

A R z E N A A L , zie Gefchut • huis.

Assendelft( Mr. Hugo -yaw) Heer
van Vccnhuizen, Kanunnik van de

Hof-kapel en extraordinaris Raad in

den Hove van Holland bl. 251 Infti-

tueert de armen tot zyne erfgcnaamen

bl. 2.1,1. Extradt uit zyn tcftament.

bl. Z51. zyz. 253
AsSENDELFT (Kapel der Heeren van)

aan de zuidzyde van de Grootc kerk

,

wanneer geftigc bl. 3^5. Bcfchry-

ving van dezelvc bl. 35-5. Ovcrtref-

felyke tombe aldaar bl. 353. Graf-

I'chriften van Heer Gerrit -van JJfen-

delft, Heer van Aflendelft en Beatrix

•van Dakm zyne egtgenoot bl. 354,
Van Heer Nicolaas van AJfende'ft ,

Hecrc van Aflendelft en Vrouwe Alyd

van Kyfhoek bl. 3^5, Van Jonk-
vrouw Catbarina van Jljfendelft^ wedu-
we van ]onkhcer Adriaan van der Lck
cii nadei hand van Jonkheer Jooft van

Halewyn.) Heer van der Kapelle enz.

bl. 3f5'. VAnYroMVJcCathdrinavaft

JJfendelft^ wcduwe van den Heer
Johan van Ccrtenbach, Heere van

Uelmont enz. bl. 3f6. Heer Aal-

bregt Nicolaas Baron van Scbagen ,

Hecrc van Goudriaan enz. in 1727.

aldaar begraven. bl. 5f7
AssENDELFT ('t huis van de Hee-

ren van) jegcnwoordig het Hof van

Spanjc bl. 746. Wanneer en by
wicn geftigt bl. 747. Is eigcn aan de

kroon van Spanje bl. 747. en Iccn-

rocrig van de Abdye van Middclburg
bl. 747

Assendelft -straat ontfangc

haarcn naam van het huis van de Hee-
ren van AJJ'endelft ,

jegcnwoordig het

Hof van Spanje. bl. 747
Athlonej 't huis van den Grave

van Athlonc , voorhcen bckcnd met den
naam van 't huis van van derNieuburg bl.

745 , zie Nieuburg.

AuGSBURGscHEj die van de Augs-
burgfche confeflie en hunne kerk in

(.\cn HagehX. 4i<5. tXc Lutherfcbc.

Ayta (Mr. Barent Bttcho ab) een
Vries Edelman, Deken van de Hof-
kapelle en tc gelyk Raad in den Ho-
ve, bl. Z36

B.

Baartwyk} 't huis van den Heer
van Baartwyk

.y
en eigcnaars van het

zelve. bl.749
Baionniers; Voetboogfchutters

,

alzoo genoemt en waarom. bl. fipj*

Bakkers-gilde }
gedigt van den

Heer Johannes Follenhove op deszelfs

gilde-bord of tafercci in de groote

kerk. bl. 304. ^of
Bank van L e e n i n g , zic Leening.

St. Barbara of Meczelaars-gilde ,

zie Metzelaars.

St. Barbara o^ Bethlehem Projlic-

Convent, andcrs het armeSufter-huis

genoemt, waar gelcgen , bl. 451.
Hoedanighcid van het gebouw. bl.

4f 2. De Nonncn begtivcn zig in den

jare 1496. onder den Abt van AJid-

delburg. bl. 4j'2. Armoede van de-

zclve. bl. 4j'2. De Abt van Mid'
delburg
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delbuiii^ j.j)probeert dc gifte v;in ecn

wooning uan 't Convent onder zeke-

rc conditien gedaan. bl. 4fi. 45-3.

Verbintenis van 'c Convent om zicl-

millen te docn voor Gcertruid^ccityds

moeder van hec zclve bl. 4^3.
Word door Mr. Hugo van JJJendelft

merkdyk bcgifcigc bl. 453. Wat
dienlten daar voor na zyne dood tc

doen bl. 4f4. Ordre, kleeding en

namcn der Frooften van dit Convent
bl. 4^-5. Wannecr dit Idoofler gc-

lligt zy, is onzeker bl. 4f5r. Ver-
ibckte tot een gercgts-hof voor den

InquifiteuiGeneraalbl. 45-6. Word
in latere tyden verkogt en in twee
woonhuizen verandert bl. 4f8. 4^9,
als mede het kerkje en bouw-huis
bl. 459. De Proosdy in den jare

1617. tot een predikplaats by de afge-

zonderden gehuurt, dog by de Ma-
gillraat daar in vcrhindert. bl. 460

B A R B A Y ( Hecr Pcmis ) Kanunnik
van het kapittel ten Hove. bl. 2f i

B A Y A A R T in het St. Nicolaas Gaft-

huis , wie daer in voorhcen logeeren

mogten. bl. 447
B E D Y K I N o van zekcr ftuk lands by

's Gravczande den Jngel geheten
,

door Hertog TVillcm acn het kapittel

ten Hove vergunt. bl. zo5. zo6
Bedelaarsj voorftel om een be-

delaars-huis in den Hagc op te reg-

tcn, dog niet werkitelliggemaakt bl.

548. Keurcn en Ordonnantien te-

gens de bedelaars, vagabonden cnz,

bl. 5*48 . en A (/«)

B E E K } de Hnag van ouds in tween

vcrdcelt en gefcheiden door de beek

bl. 71. } loop van dezelve bl. 72 ,

heeft in vroeger tyd een anderen loop

gehad bl. -z A (h). Verbod aan

alle die ontrent het Hof woonen over

de bcek of gragten te komen bl. 108.

Placcaat verbiedende het vcrnaauwen

of vervuilen van de zelve bl. lop.

Wie in oude tyden deze beek en wa-

teren gehouden 'waren fchoon te ma-

ken bl. no. bylagc H. i. 2. enz.j

't welk nadcrhand gefchiede ten kofte

van de GraaflFe'.ykheid bl. in. Aan
welke dicnvolgens de beheering en

bezorging van dezelve 00k ftaat.

bl. Ill

BeeI-dstor mi ng van den jare 1 5 66,

in de groote kerk. bl. • 31}
Beeldhouwers behoordcn tc voo

•

ren onder een gilde met dc Konft-

fchilders, dog tans daar vanafgezon-

dcrt bl. 641 i betalen nog jaarlyks

cenige erkentenis aan die Confrerie;

bl. 641.

Beer of mannekens varken waren die

van Utrecht verpligt jaarlylcs aan den

Hove te leveren bl. 165 , zie verders

Hof-beer.

Beere-geld aan de Raaden van

den Hove van Holland en der zelvcr

Minirters jaarlyks uitgedcelt ; waar

van zyn naam en oorfprong gckrcgeii

heeft bl. 166. Zie verUer op liof-

leer.

B E es T ( Heer Pictcr) kanunnik in de

kapelle ten Hove. .bl. 247
Beesten-markt ontrent uen jarc

1680 aangelegt. bl. 96
Begraafplaatzen, zie ook

op Tomben. Verfcheide begraafplaat-

zen en tomben van Vorften en aan-

zienlyke perzoonagien in de kapelle

tcnHovebl. 269. Z70. 271. In de

groote kerk bl. 289. cnz. In de

kloofter kerk bl. 377. enz. In de

Nieuwekerk bl. 399. Van de nieu-

we begraafplaats of het Noordcr
kerkhof, zie op Kerkbof.

Benthitizenj het huis van Jonk-
heer Hendiick Croefing , Heer vait

Benthuizen en Soetermeer bl. 745.
jcgenwoardige eigenaer. bl. 745*

B E R G H I s ( Heer EUgjus dc) of Elois

van den Bergbe^ kanunnik van het ka-

pittel ten Hove. bl. t6o
Beroepinge van een predikant in

den Hage hoe gefchied bl. 341. zie

verder op Prcdikanten en Hand- ope

ning. Door wien de Walfche Prcdi-

kanten beroepen werden. bl. 408
BescHryving ter dagvaard j zie

Dagvaard.

Bethlehem Proftic- of Barbara-

Convent, zie St. Barbara. .

Betuningen ( Heer Coenraadva n '

van het huis by den zelven gcbouwt,

jegenwoordig toebehoorende dc Oofl-

indifche Compagnie bl. 7r4, zie

Compagnie. Aardig veersje op zekcre

omftandigheid van het zelvegcbouw.
bl. 7^f

BiBLioTHEEK-, vcrttck tot dc bi-

bliotheck van den Hove Provinciael

bl. 111. Van den Hogen Rade. bl.

1 3 2. Heer Philips -van Leiden ook

genoemt i-an den Hove , kanunnik

vaE



Van dc Hot-kapcl , inaakt by tefta-

mciit zync boekcryc icu gcmeenen
dicnllc bl. 2^4 f.- Mr. Jau JJnkze van
tier Jlicr mcdc kanunnik v.m het zel-

vc kapittel tranlportecit zvnc boeken
aan Kciicr Karcl^ om na z>ne dood
lOL eeii publickc Bibliotheek gebruikc

te 'wordcn bl. iffi. Getuigenis dcr

Schryvcicn aangaande dcz,e boekeryc

bl ZfC
Bier EN

J impoftop debieren tot Sc/je-

'vcHnge hoeveel in den jarc iffy, be-

dioeg. bl. 57
BtERKADEin't begin van dc zevcn-

ticndc cetiw aangclegt bl. 91. Kcu-
jc, d.it dc Biciltckers voortaan aldaar

inoeien wooncn. bl. pi
BiERKADE (dcniciiwc) in dcnjare

'^T gfgi'avcn. bl. 100
BiNKHoRST ( hct huis ten ) waar ge-

legcn bl. 60. Opdragc van het zcl-

yc aan den Giaaf, die hct weder te

ieen uitgeeft aan Simon van Benthem
h\. 61. Zedert altyd cen lecn van

.

Holland gcblevcnbl. 61. Heeftook
zyne agtedcencn bl. 61. Verdcrc
bezitters van het zlIvc bl. 61. 62.
Hertog Philips geeft acn Dirk van
Zivieten den Dennevveg aan den Bink-

^ horft , met magt om dien met cen
draai-boom te fliiiten bl. 62.. Gcval-
Icn-hcc zelve huis bcjegenr,inzondcr-
hcid in dc Hoekfche en Kabeljaauw-
Ichc. tydcn. bl. (Jj

B I N N E N • HOP, cen gioot en vicr-

kaiit plcin bl. 162.. Zwaare vzere
fpil aldaar, ongetwyfclt uit cen Blyde
bl. irti, zic vcrdcr op g/)v/i'. Die op
het Binnenhof vvoonden, waien ecr-

tyds alleen bctrckkelyk voor hct HoF
bl. 180. Gevvysde tot bevelliging

van hct zelvc bl- i8d. Waren 00k
vry van excyzen bl. 180. Scntcntic
van den Hove dies aangaandc bl. i So.
Hypoihecaticn en tianlpoitcn van
huizen aldacr , moeten gcfchicdcn
voor den Hove van Holland, bl. 181

B r. E E K E R T ( Hecr Johan ) Jan Blce-

kere Kanunnik van hct Kapittel ten
Hove. bl. 260

B L o E T - .'\ R M E -^ , hocdanigc eertyds
in den Hage. bl. f4^

Blyde, by dc Romeincn Balifla, ze-
kcrc ooiiogs machine by de voorou-
dcrs ecbiuikt. Zwaare yzcre fpil uit

dezclvc op hct Binnenhof leggendc
bl. i6zi Waartoe dczclve eertyds

] L A D V Y Z E R

gedicnt heeft bl. 1(^3. Aandczefpil

wil men dat voorhcen wierd vail gc-

maakt de Hof-bccrj zic vcrder op
Hofbeer.

B L Y E N B u R G •, dc gvagt agtcr klein

Blycr.burg al bckent mdenjare 1616.

bl. P4, naderhand gcdcmpt en alrans

genaamt de gcdcmpte -gragt of Blycn-

l>urg. bl. 94- 745
BoEKBiNDERS bchoordcn lC voorcn

onder een glide me: de Konllibhil-

ders , dog tans daar van afgezondert

bl. 641
B o E K E R Y E , zic BibUotbcck.

BoEKHORSTRAAT ouds tyds dc

IVarmoesflraat genoemt. Van wien

zoo geheten. bl. p6
BoHEMEN. Dc Koning en Konin-

ginne van BoheujcK komcn m den//«-

gCf en werden in't huis van denHeer
van ckr Myle gelogecrt en drie dagen

op koften van den Staat gedefroyeert

bl. yzp. Verzoek van den Koning,
dat dc HccYvan der Mykyitdei in den

huge mag koraen vvonen bl. 730.
Werd afgeflagen, dog by de Konin-
gin weder vcrnieuwt bl. 730. Ver-
irckt uit den Hage en llerft in Duitl'ch

-

land bl. 750. De Koningin blyft in

den Hage tot den jaare \660y
wanneer zy met harcn nccf Ko-
ning Karcl den 11. overgaat na En-
geland ^ alwaar zy in i66i overlyd

bl. 730. A (p) iq).
Bo NT (Mr: Ferdinant) kanunnik van

hct kapittel ten Hove. bl. zfo
BooTERHUis; groot Bootcrhuis op

de Princcgragt ; Hoedanigheid van
hct gcbouw. bl. 631. Was voor-

hcen de grond van het St. Elifabets-

Sujlcrbuis h\. 631. Is door de goe-
dc voorzorge van dcMagillraat ineen

zeer florifinten llaat bl. 631. Keurc
op de zwaartc der booter-tonnen bl.

651. Dat 'er al in vroege tyden in

dcTiHage een Bootcr-markt is gewcefl:

bl. 631 A
(
tv ). Vcrbod van gevcrvv-

de boter in tcbrengen. bl. 653. (J34.

BooTERHuis; befchryving van hed

Ihikken bootcrhuis. bl. 6^p.
B o R D E N of tafereclen van ambagt en

ncering doende Gildens, zie GHden.

BoRssELENj kapel van dc Heeren
van BorJJ'ekn in de klooftcr kerk gc-

ftigt, genaamt de Sacriftic bl. 38f.
Afgebrant , en weder op gebouwt
door Ama van Boff'uit bl. j8j. Ver-

gun-
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gunning \ an den Prior cm , dcs vve-

gcns aan dezelve. bl. 585. 385
BoRssELEN; hcc huisv.in de Hceicn

van BorJ(k,i in 't Voorhout bl. 7545
heeft in later t)d toebehoort den Hccr
van St. ylnnclaiid. bl. 75

f

Bosch
(
Jrcnt ) tot Profeflbr Anatomi-

co chirurgicus door de Societeit aan-

gcflclt. bl. 610
Bosch of wilderms by den H.ige ecr-

tydi Bagchoui gcmamt bl. 3. S(. An-
tonis kapel aldaar ccrtyds gellaan hcb-

bende. bl. 509
BoscHuiSEN {Crifpyn van) Rent-

mceftcr Generaal van Zuidholland en

deszelfs huisvrouw Agmete Picters ,

uit der zelver goedcren het Weeshuis
in den Haag opgcregt bl. fii , zie

Weeshuis. Voorwaardcn om akoos
hunnen naam te vooren en de letteren

C. A. op de linker arm der Wecskin-
dercn. bl. 5-50

BoscHWAGTFRs-Huis , waar
voorheen gellaan hcefr'. bl. py

BouRGONiEj het Hofie van Bour-
gonje dcfzelfs ftigter onzckcr. bl. f 80

Brabant ( Raad en Leenhove van

)

Bcfchryving vandePleitrolle,Griffie,

Raadkamcr, mitsgadersandere kamers
en vertrekken van de zelve bl. 140.

Uit wat Lcden deze Raad bcftaat bl.

140. Door wicn, wanneer , en oni

wat rcdenen ingcftelt bl. 140, Na-
derhand door dc Stat en Generaal be-

vertigt bl. 141. Wat zaken aldaar

bcflill wordcn. bk 141

Brakel (Mr. Jcbjn van) Kanun-
nik in het kapittel ten Hove. bl. 247

Brand wYK ; het huis van den Hecr
van Branclwyk , tans het Oude Hof bl.

7fo, zie Oude H f.

Br ED ERODE (dc Hcci cn van) On-
derzoek of het Stadhuis van den Hang
door cen uit dien huize gefligt zv.

bl 582

Bkedfkode ( het Hof van ) te voo-

ren 't huis van den Hccr van dc Ketcl;

waar gedaan hceft bl 73^. Eerlle

geltcltenis van dat huis bl. 736.;
werd in 1 32.8. daar mede vcrlyd Hcer
Wilkm van Duvenvoorde bl. 755.

Komt daar na aan Floris van Kyfhuck

bl. 731?. die nieerder groivi daar

aan-verkrvgt cn tot Houtvellcr van 't

Haagfche bofch aangellclt word bl.

756. 757., Bjvclliging van de

voorfz giftecnaanllcUuigdoor Vrouw

Jacoba bl. 738. Dra.igt dczc zyne
woonuige op aan Heitcg Philips cn

ontfangt dezelve weder te leen bl.

758-74O. Namen der bezitters v;,n

t\d tot tyd bl. 740-742. By de

Societeit in 1685. gekogt , en toe

cen Academic militair gemaakt bl.

742. Wedcrom in 1704 verkogt en

daar op vyf aanzienlyke huizcn gc-

bouwt bl. 743. Het grootlte gc-

declte van den boomgaard daar van al

te vooi cn afgcnomcn , vtrkogt , in

ilraatcn verdcelc cn met huizcn be-

timmcrt. bl. 743
Brederode. Het huis van Hcer

Reinoutvan Brederode in de Spuilbaat

bl. 7j-i. doorgaans genaamt 't huis

van den Grave van Oofiervant bl.

7f 2, tans bekcnt met den naam van'c

huis van den Hcer van Mathenes bl.

7f3. Jcgtnwoordige bewoonders

van het zelve. bl. 7f j

BREDEMERs(Mr. Hetidrik ) Kanun-
nik, MufikantcnOrgclift van dc ka-

pelle ten Hove. bL 2f i

Breestraat (dc nicuwe) ontrcnt

den jare i^So. aangelegt. bl. p(J

Broederschap of Gilde oudtyds

twcederlei, of een godsdieniligc ge-

mcenfchap, of uit koopluiden, am-
bagt en neering docnde beftaande bl.

300 A {x). Van delaatfte zie onder

Gilden. Brocderfchap van 't H.
Kruis tot Eikenduinen bl. 2r. Van
St. Antonius

,
patroon van de kerkc

\'an ScheveUnge.y bl. 4}. Overgifte

van deszelfs goedcren aan Kerkmee-
ftercn bl. 43. 44. In de groote of

St. Jacobs kcrk in 'sGravenhage ver-

fchcide van die natuur bl. 311. 312.

31b*. Brocderfchap van St. Vincen-

lius Ferrarius in het St. Firicentsldoo-

llcr, nadcihund de klooftcrkcrk, op-

gcregt, en plcgtige ommegang tezy-

ner cere bl. 577. Broedcifchap van

het Sacrameins gildthuis bl. 48^ j

wierd in den jare 1440. door den

Abt van Middclburg cn den Paftoor

vandcn /yiv^fbcvelligt bl- 489. Ver-

bintenis van Deken en Hooftmannen
aan den Paltoor van den Hage dics-

weg'-ns bl. 490. Het opzigt ftond

aan Deken en vier Hooftmannen bl.

49 1 . Ordonnantie nnpende de plcg-

tighcden cn dienllcn by dit Brocder-

fchap te veiTigten bl. 491-49?.
Wat vercifcht wierd cm in het zelvc

Z z z z z aan-
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aan£»cnomcnte\vcrc!enbl. 49^. Or-

damiantie van dc MagilUaat tot beter

ondcrhouciing van die plcgrighcden.

bl. ^s»5-foo

Br Onkhorst; het huisvandenHecr

van Bronkhorfi bl. 748. In den j;\re

1 631. van den Hccr vanF/«/bl.749.

By wien het tans bezcten en bcwoont

word. bl. 74y
Brouvvers-gragt, 111 voor den

jare n5fO gegraven. bl. 56

Brouwerye ; Hevig gefchil over

het opregren van dc brouwneringe in

den Huge bl. pi. A{b) Accoord

vande Magiftvaat van den Hage met

Delft nopcnde de exercitie van dien

bl 91

Brunswyk } het huis van Hcrtog

Erich van Brtmfivyk llaande op dc

Kneuterdyk of het Tournoy-velt bl.

717, wanneer al bekentbl. jx'S. Hit
llraatje daar naall aan gelcgcn vcr-

krygt daar door den naam van her

Hcrtog Erich-ftraatje bl. 9f . 7 1 8 . Het
zclvc huis diende nadcrhand tot een

logement. bl. 718. 71P. In 1617 be-

hoordc het aan de erfgenamen van

den Raadsheer Dimmer bl. 719. Is

Zedert in tvveen vcrdeelt bl. 7 1 p.W ie

tans daar van bezitters zyn bl. 7 1

9

BuiTENHOF eertyds het Foor-oiNe-

der-bof^ nu het Buiien-hof genaamt bl.

166. Degrondaan dcGraaftelykhcid

toebehorende wierd vergunt aan die

luft hadden dicn te betimmercn bl.

j66. De eerfte aanleggei-s vvaien bc-

dienden van de S'aten, van den Ho-
ve, of ook van den Stadhouder bl.

166. 167 J wierd al in den jare i f 16

by cenigc van dezc bediendcn bewoont.

bl. 167 A (yj
BuRCH. Gifte van dc kerk van den

Burch op het ciland TeKel aan het Ka-
pittel ten Hove bl. ic8, wclkc voor

zekercn tyd ter bcdieninge wierd iiit-

gegeven , en wat daarvan genotcn.

bl. 208. A(;^)
Burch (Vieex Gerrit van den) bewy7ing

van een jaarlykze rente aan dengecncn

die zyne Kapellerye bedienen zoude.

bl. 21 f
B u R c H G R A G T , zic St. Antotiis

Burchwal.

BuscH-scHUTTERS, zic Schuttcrs.

BusscHo ( Mr. Philips de) of anders Phi-

lip van den Bofib , Kainunnik van het

kapittcl ten Hove. bl. 24P

By-schoolen en vcrbod tcgcns 6.C'

zelvebl. fpo. ypi , zic vcrdciSiS./.'C'O-

le.

CA B A u> 'thuis van den Heer van

Cabaii , tans toebehoorende dcu
Grave van Pcrtlant. bl. 744

Carl ETON ( Dudlet ) gcdtnktcken

van deszelfs vrouw in dc grootekerk.

bl. zpj-

C ASA NT (Hccr Diikvan ) Pricltcren

kapellaan van de kapelle ten Hove
bl.247

Castricum ( Jan Pisterjz, van ) in

den jaare i jyi>. Prcdikant in den Ha-
ge bl. 531, word om zekcre mocje-

lykhedcn met zyr.cn amptgenoot///f-

runimus Hortenjiia vcrplaacft na het

Dorp Kajlrikom. bl.
3 3 1 . A ( f )

Catechizatie, wekelykze in dc

EngcUche en Hoogduitfche kerk bl.

414. Andere voor dezen in de verga-

dcrplaats der Mcnnoniten gehouden
bL4ii

Charter-kamer van den Hove
van Holland j deetrjle^ waartoegc-
bruikt en wat daar bewaart werd bl.

117. Dctiveediy waarcoc gefchikt en
wat aldaar tc vinden bl. 127. Was
voorheen dc gcvangenis van Jthan
van Oldenbarnevclt. bl. 1 17

C H A R T r E s ; 's Lants Privilcgien
,

Octroycn , Chartrcs en brieven eer-

tyds in St. Finccnti kloolter bewaart

bl. 39:^-394
Chirurgyns Anatomic- ot Ont-

Icedkamer, zic Jnaiomie enGi/de.

CuooR; befchryving van het Choor
in de Grootc kerk en daar in twee
kapellen, dc cene van Ste. Maria en
de andere van 't H. Kruis bl. 284.
Lengte en bicedte van het Choor. bl.

Z7P A (i). Wapcnen van de Rid-
ders van het guide vlies aldaar bl.284,
zic verder Rtdders. Tombe van den
Admiraal Chdain en opfchiifcen op
dezclvc bl. zHp-ipi , zie Tombe en
Grafjchrtften, Het Choor van de
klooftcr kerk voorheen tot hetgietcn
van gefchut gebruikt bl. 7 1 1 en A (0)^

zie ook Gefchutbuis.

Choralen, zie Z^ngcrs.

CiNGEi. van den Hove van Holland
bl. 179. met een poort afgcfloten ,

genaamt dc uitcrlle poort" bl. lyp.

Be-
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Bcftraat in den jaare 1^96. bl. 179

CiNGELS. DcOoft cn Zuid-binnen
Cingels van den Hage in den jame
1 617. gcgraven bl. ico. De Ooft
en N ooidzydc wannecr bcgonncn ,

is oiuckcr bl. 100, hct Weltelyke
gcdeelte langft open gebleven bl.

100. Aanfchryving van de Gccom-
mitteerdc Raden tot hct verwyden en
verdiepcn van de gragten aan de
Noordzyde bl. loi. 101. Aanbe-
llcding van hoc zclve bl. loz. AC^)
De Cingels zedert met ypen en linde-

boomen bezet. bl. 104
CiPiER van de Voorpoorte van den
Hove ofgevangen poort, te vooren
Poortier , Stecniaaardcr , Stokivaar-

dcr, of Bnuaariier van de Poorte in

den Hage g^aamt , ontfing zyne
commillie van den Graaf bl. 171 j

Zyn wedde oudtyds zeer gcring, dog
nadcrhand vermeerdeit bl. 171.
Commiffie voor Claes Gherytszecn als

Poortier van dc voorfle poone en ge-

vangenifTc in den Hage bl. 171. 172.

Eerftc ordonnantie en Inftrudie voor

den zelvcn nopende het loon voor de

gevangenen te trekken bl. i-jt. 173.
Tweede Inftiaiftie voor den zelven,

hoedanig zig in "t behandelcn der gc-

vangens te gedragen bl 175. enz.

De Cipicr voorheen een van de vier

vrye tappers bl. 177. waar van ver-

der op Frye - tappers.

C L A s s I s van den Hage hoe zamen ge-

ftelt cn wat daar in verrigt werd bl.

542. Deszclfs ordinavis en extraordi-

naris vergaderingen. bl. 341
CoEBEL i het hiiis van Mr. jircnt

CoeM, Ontfanger Generaal van Hol-
land bl. 711 , IS in latere tyden om-
vergcwo''pen en op deszelfs grond by
den Rz:idshceT Munfier een aanzienlylc

huis gebouwt. bl. 721
CoLLECTE by den Hove van Hol-

land over die van den Hage ingewil-

ligt wegens de fchade die van Scheve-

linge in den jarc 1570. overgckomen

bl 37. Colleften in de kcrken van

Monjler en 'sGravezande ten voordee-

Ic van het Leprooshuis in den Hage
bl. 485, naderhand by de Kcrkmee-
"lleren afgekogt en nog heden verant-

woord bl 48 V Genernle collcftc by
een plegtigen ommegang voor dezel-

ve door den Hage cn het gantfche

TVeJlland jaarlyks gcdaan bl- 485,
Colicdtrn in dc kerken by de Diako-
nen ten behoevc van de Dialionye-

armen bl. ff4. Collecten met dc
fchaal vyfmaal des jaars cn hoe vecl

bedragen bl. 5 f4, Groote licfJadig-

hcid der Haagfche buigeren iiaar on-

trent. bl. $-5-4. fff
CoLLEGiEN (de Hoge ) verkucn den

Huge in dcjaren ij'72. en 1574. bl.

8 f . Refolutic van de Staten in den
jare if78. dat alle vergaderingen van

de Staten, hunne Gedeputecrucn , en

andcre hooge Amprgenootfchappcn
voortaan hunne refidentie in den huge
zuUen houden. bl. 90

Collegium Pharmaceuti-
CUM, zic Apotbekers-gildeoiBroeckr-

fchap.

CoMMisSARls of Supcrintendant

over de tatclhouders van Lcening in

de Steden bl. 6f i , Zie Leening.

CoMPAGNiE ( Ooftindilche ) hee

huis van dezelve door v ien gebouwt
bl. 75-4. 7f 5, Aardigvaarsje op zeke-

re omltandigheid van hct zelve bl.

75-f. Vcrdere befchryving van het

zelve huis bl. 7f 5. 756
Co.MPToiR van den Hecr R jid-pen-

fionaris vanHolland bl. 152. Alsmc-
de van dcfzelfs Commis en Klerkcn

bl. ifz
C o N c H E R G e , zie Kaftelein.

CoNFRERiE, zie Bvoederfchap.

CoNVENTEN ; ccrtyts vier Vrouwe
Conventen in den Hage bekent bl. 4f i

als I. Si. Barbara ofBethkhemPvoiYic-'

Convent. II. St. EUzabets. III. St.

Jgnietdy en IV. St. Maria in GaJi-

lea Convent. Ziehier van op St. Bar-

bara , St. Elizabet , St. Jlgnela en

St. Maria. Conventen in laatere

tyden tot 's Lands bchoef aangcflagcn

bl. 4f8. cn A (^)'i als medc de in-

koraften der zelve tot ondcrhoud van

dc Conventualen en Prcdikanten bl.

Corps de gardes voor het garni-

zocn van het voctvolk in den Hage
op het Binnenhof , mitsgadcrs dc

Hooftwagr voor de Ofiicicren bl.

ifiJ. 160. Van de Ruitcrye op het

Buitenhof, voor dezen de ftallingvan

zyne Exccllentie. bl. 167

CoRW^EiDEN, zie Hofdienflen.

C R o E z I N G (' Jonk hecr Hendt ik ' Heerc

vanBenthuizen enz., zic Benihuizcn.

Zzzz» z Cu-
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Curate URS of Scholarchen overde

Latynfche fchoole by wien itangcltck

bl. 602. en A [I) Namen dcr je-

gcnwoordigc bl, 60 j

C u Y L ( Hccr Jan van ) kanunnik van

het kapictel ten Hove. bl. i6o

D.

DA G V A A R D. Die van den Huge

menigmaal onder de Steden ter

dagvaait; bcfchreven , en op wat rang,

bl. II. A {g). Door wien de Staten

certyds alhier wierden befchreven en

het cinde waaitoe. bl. 3P4. Betwif-

ting van hot regt van beichryving by

Koiiing Philips, bl. 595. Die van den

Hagc nevens andere lieden tcr dag-

vaait ontboden over het weercn van

frauden in de Lakendrapperye. bl.

616. Als mode op het link van de

weverye. bl. 6ij

D A M i het Holje van Fan Dam bl.
5 jp.

By wien het Z£lve geregcert moet
•wordcn. bl. fji>. Regenten van het

zelve. bl. f79
Deken en twaalf kanunniken door

Hertog Aalbert van Beyeren in de ka-

pelle ten Hove aangeftelt bl. 186, zie

hier van verder op Kapittel en Kanun-

niken. Groot aanzien van den zelven

b!. 218. Stond onmiddelyk ond^r den

Paus van Rome bl. zoo. zi8. Moell

van de kanunniken verkoren wordcn,

en een van hen zyn bl. 218. Aanhcm
competeerde het aanltellcn van een

Prielter in de oude en nieuwe kerke

te Amflerdam^ als mede het vergeven

van de Paftorye te Koudekerk bl. zi8.

zip. Onder den zelven ftonden alle

Edclen en Hovelingen aangaande de

plegtigheden van kerkelyke bedienin-

gen. bl. zip. Uitfpraak van den Ho-
ve dies aangaande. bl. zip. Naamlyll

van Dekenenvan het kapittel ten Ho-
ve bl. zzf-Z4Z. Op wat plegtige

wyze de Dcken by zyne aanllellinge

door de Kanunniken wierd ontifiin-

gen, zie Bylagc T.
Delfland. Omflag van vyf pcn-

ningen Hollands op clkc morgcnover
gcheel Delfland en de derticn Am-
bachten van dicn , tot herftelling van
dc duincn tot Schevelinge en behoud
vangeheel Delfland ^ ^1. 35. Twcede

omflag van vier penningcn als voren.

bl. 35. Nog van eene Ituiver op dc
morgen. ''

^'-34

Delft. Die van Delft flaan in den

jaare ifyj. voor, deu Haag te doen
atbrandcn, bl. 86, dog worden door
Prins lyillem den cerfltn daar in belec,

bl. 86. Oppofitie van dezelve tegens

het opregten van de Brouwneringe in

den hage ^ bl. pz. Als mede tegens

het verlterken van den Irlage, bi. pp.
loz. Gifte van de Collatie van de
Nieuwe kerk tc Delft aan het kapit-

tel tenHove, bl. 208-zio. Contraft
tuflchen de Magiftraat van Delft en
het kapittel van den Hove in denNa-
gCf dat d'ecn des anders Zangers niet

onderhuurenmag,bl. Z63.Z64. Dier-

gclyk contract tulTchen de Getyde-
mecfters van dc twee Parochie-ker-

ken aldaar en die van de Groote of
St. Jacobskerk in den Hage , b. 3 iz.

Denneweg Mn den Bi»khorfl ; gif-

te van den zelven aan Dirk van Xwic-
ten door Hertog Philips ., met mage
om dien met een draai-boom te flui-

ten, bl. 6z. Denneweg in den Haag,
al bekent in den jarc 1433. bl. pj*.

A (?)D I A K o N E N : der zelver gctal en aan-
ftelling , bl. 340. Het lighaam vaa
de Diakonye hoe beftaat , bl. 341.
34Z. Zyn ook Regenten van hec
Diakonye oude Vrouwen en Kiiider-

huis, bl. 5fi. Waarin hunne dicnft

beftaat , bl. f fZ. Quartiermeefters

en hunne verrigtinge, bl. 5f3. In-
komften van de Diakonye. bl. f,54

Diakonye -arm en, ecrtyds al-

hier Huiszitten armen genoemt,door
wien bedeelt wierden, bl. 545. In.'la-

tere tyden Diakonye-armen genoemt,
bl. 547. en A (

/). Hoe dezelve ge-
regcert en bedeelt worden , bl. 5:48.

Onder deze zyn ook andere zoortcn
van armen , van welke de Regenten
zig menigmaal hebbcn getragt te ont-

docn , bl. 548. Keuren en Ordon-
nantien dies aangaande, bl. 548. A f^?)

Di A KoNYE-OuDE Vrouwen EN
KiNDERHuis, zie Jrm-huis.

DiEF-STEEN van den Huge voorheen
aan de zuidzyde van het Buiccnhof
bl. 167. 648, was certyds voor ge-

ringe misdadigers bl. 647. Oude
Keuren en Ordonnantien dicnaan-

gaandc
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r ga&nde'fil. '647. 648 j 00k voor die

te water en te brood gecondeinncci t

Wierdenbl. 64?. Isby delVl;igilhaat

in den jare 1601. verkogt bl. 6-]<?.

Conftnt van dc Rckenkamer daartoc

bl. 649. 6fo. Aanwyzing van den

-grond Avaar op die geftaan heeft.

bl. 650
DiEPENHORST (Mr. Pietcr van)

'Kanunnik van hec kapittel ten Hove.
bl. 260

-Dimmer i het huis van den Raads-

hcer ErL h Dimmer , te voren dat van

•Hertog Erich van Brttnswjk bl. 719

,

zie Brunswyk.

D I R K ( [ker; Baft-.iard van Holland

,

Dcken van de kapelle fen Hove bl.

2}i. Afte van conlcrtt (vermits hy
een baftaard was) om van zyne goe-

dcren te rfiogen difponeren. bl. 251
DoELEN) de oude of St. 5'<"'^V-doe-

le, dc nicuwe ot St. Scbaftiaans-dioz-

le, zie St. Joris en S(. Sebajiiaan.

Gebruik, nnams - ooifprotig en gc-

llekenis der Doelcns bl. d^pjr. 6p(5.

Jemind daarin geichocen werdende

to. 't gedaane zein , weid de Schutter

onftratbaargehoudenbl. <>p6. Oor-
fpronk en gebruik van 't papegaay-

fchietcn. bl. 6o(t. 6^j
DoL- EN FESTHUis. De gocdeten

van hec H- Kruisgilde of broeder-

fchap aan het zelvc toegevoegt bl.

212. Was oiidtyds de St. Antonis

Kapel een van dc oudfte geftigteu in

den Hagc'h\. fo<5. Het Pefthuis al

in den jaie 1 5(^9 daar aan gcbouwibl.

5-06, IS in latere tvden merkclyk ver-

groot bl. f07. 'By wien bciHcrt

werd bl. ^07. VVclgtftekheid van

het zelve huis bl. 5-07. Namen der

Regenten en Rcntmeefters. bl. 508

H5 O M E I N £ Sr VAN N O O R t) H O L-

LAND. De goederen van 't kapit-

tel van den Hove in den Hagc by dc

Staten aangeflagen en gevoegt aan

dc Grnaffclykhcids Domcincn van

Noordhollatid tot betaling en ondcr-

ftand van deT^redikatitcn. bl. 2T7. 2 1

8

DooPs-GEZlNDE, zie Mcmi6iiitcn.

DooRNF. - KUooN ; ecii ftuk van dc

doorrte kroon aiTn de kapcl ten Move
door den K'oning van Vrankryk ver-

eert. bk 195. 194

D o o R N I c H ; het huis van Heer Hel-

mich van Doornich wanneer al bekcnt

bl. 7JI. Dcze gcbannen zynde gat

j'an'vdn Bralant dit huis aan zyne
moeder bl. 732. Quam naderhand

aan den Graaf van Aarcnberg bl. 732.

753, zie Aarenherg.

D o R p ( Heer Arcnt van) Kanunnik van
het kapittel ten Hove enz. bl. 2}-o

DoRP {Arent van) Ridder enz. graf-

fchrift van den zelvcn in dc kloolter-

kerk bl. 381. Van Joftna van Dorp

,

dcszelfs dogter bl. 381. Van Philip

van Dorp , Admiraal van Holland.

bl. 382
DoRPEN rondom den Hage in den ja-

re 1 5 74. gclaft den Haag te helpcn

reinigen bl. 16 A (/). Van vcrfchci-

de Dorpen rondom den Hage gelegen

zie op hunne byzonderc naamtn.

Draai -BOOMENin oude tyden op
de tocgangen van den Hage gcflelt

bl. 98. A (w)
D R A p p I E R s , zie Lakcndrappicrs.

Drievuldigheid (Heilige) zie

Heilige Drievuldigheid.

Drogendvk j het huis van den
Heer van Drogcndyk , naderhand den
Heer van Goudriaan bl. 749. By
wien het tans bezeten en bewoont
word. bl. 749

Droogscheerders en Lakenbe-
reiders onder een' gilde gebragt.

bl. 629
Drukkerye van den Staat aan de

zuidzyde van het Binnenhof. bl. 1 60
D u I F H u I s vermclt in een Handveft
van Hertog Aalbert^ waiir vcrmoede-
lyk gelhian heeft. bl. 71. 7^-4

DuiNEN verfchafFen groot voordcel

en vcrmaak aan de Edelen en jagtge-

regtigden van den Hagc bl. i5'.

Duinen en wilderniflcn by Monfter en
'i Gravezande behooren aan het kapit-

tel ten Hove bl. 204- Belofte van
Hertog JVillem, om dezelve tc bc-

w^arcnen zcker getal konynen 'swccks

aan 't kapittel te levcren. bl. 204
Duncan ( Heer Martinus ) Deken van

de kapelle ten Hove. bl. 240
D u Y K

(
Barbara ) gcdenkteken van de-

zelve in de groote kerk, en deszelfs

infcriptie. bl. 195

E.

EcRouE ofEscRouE Van den
Graaf, betckenis van die woord, bl.

181. A {k)

E GM N D i het huis van den Graafvan

Zzzzz 3 Mg"
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Egmond op dcnoofthockvandeKncu-

tcrdyk , bl. Jip. Nadeihand bckcnt

met den naam van 't huis van den

Hcer van Fillers , bl. yzo. By wien

tans bczetcn werd, bl. jio

EgmonD} hct huis van den Abt van

EgMOi:(l,b\. /zo.waav voorheen llond

bl.jzi

EiKF. NDUiNEN, ccn biiurt of ge-

hugt ten wellcn van den IJagc gelc«

gen, behoort ondcr Haag-ambacht,

bl. 17. Moeft eertyds in allc lallcn

en impofitien overdenHaagenHaag-
ambacht gezet , ecn dcide met die

van Sche'celinge , en de Hage twee

dcrden dragen , bl. 18. Stond onder

cen Bailliu-fchap en Schcpendom met
dezelve, bl. 18. Anno 1571 nog cen

Z)<);/> genoemt , bl. 18. Gctal der

huizcn en begrooting der landeryen

,

bl. 18. Al in denjaarc ii66.bekent

met den naam van Hckenduinen , bl.

18. De Kapellaan was ecn van devier

Prieftci-s die de kapel ten Hove be-

diendcn,bl. ip. Zie \cx6tY Kapellaan.

De buuren van Eikenduinen met die

van Loosdiiinen onder eene Parochie

gebragt , en de Kerk van Loosduinen

ten gebruike gegeven , bl. 25. Van
de kcrlc van Eikenduinen. Zie onder

Kerken.

Elgersma ( Heer Chiaert of Tjaer-

dus) kanunnik van het kapittel ten

Hove, bl. if

4

St. E l 1 z a b e t s Convent in den Ha'
ge.y t'einde de Vlamingftiaat geftaan

hebbende , bl. 460. Vicarye aldaar

gefondecrt , by die van GaaJen te Haar-
lem tthtgcven, bl.461. Namenvan
cenige Paters , Maters, en Minillref-

fcn van het zelve Convent , bl. 461.

461. Dit Convent in den jare 1584.
voorecn gedeelte vcrbrand , bl. 470.
A {q). Word afgcbrokcn en daar

van in den jaare 16 14. de nieuwe
Groenmarkt gcmaakt, bl.470

St. Elois of Smits-gilde, zie

Sniits -glide.

Em PEREUR (JohannesL') i6ipPrc-

dikant in den Hage , bl.
3
jd. Brief

van den Hove van Holland aan dcMa-
giftraat van den Bricl wegcns de bc-

rocping van den zclven , bl. 7,^6. A
it). Graffchrift van den zclven in dc

Klooftcrkerk, bl. 382
Engeberti (Mr. Tnilem Willemfz)

Kanunnik van hct kapittel ten Hove,
bl. 249

Engelsche enHoogduitscme
KERK, voorhcen de kapel van het

Sacraraents-GallhuiSjbl. 413. Wicrd

in i(S2f mede aan de Hoogduitichc

gcmecnte tot haar gebruik locgdlaan

bl. 414. In 1 6 17 aan dt afgezondcrde

gemcente tot haar vergaderplaats ge-

geven , bl. 414. "Wat t;ins boven

dicn daar in veirigt word , bl. 414.

Naamlyft der Engell'che Predikanten

bl. 41 f. Der Hoogduitichc, bl. }5p.

340, zie ook o'^ Sacraments -Qilde- of

ijafihuis.

Enkhuizen; logemcnt voordeSte-

dcn Alckmaar en Enckbuizen op de

Cingel van den Hove , bl. 17P i8o

E N v o Y e z waar en hoedanig gcieci-

picert werdcn, bl. i-^i. A (^)
E s c H E [ Mr. Jan -van ] Raadshcer en

Rcntnicefler Gcncraal van Holland ;

kapel door dezelve in deklooflei kcrk

gelligt, bl. 384
Es c R o u E , zie Ecreue.

EvANGELiscHE, zlc Lutherfche.

St. Ew a l d u s Vicarye ter cert van

dezelve in de kerk van Scbcxetingc ^

bl. 45
E X c Y s of impoft op de Bieren , zie

Bieren. Vrydom van excys , zie ook
op Vrye-tappers. Die op hct Binnen-
Hofwoonden, nevcns dc Suppoollen
en anderc van des Gravcn-huisgczinne

gerekent by der Efcroue van zynen
huize waren vry van allc cxcyxen op
wyn en bier, bl. 181. Vryheid van
excys voor Dekcn en Kanunnikcn
mitsgaders alle hunne Zangcrs en
Choor-officianten , bl. iij. Die van
den Hage door dc vcrhooging van
Excyzcn oprocrig , fluiten den Pro-
cureur Generaal in den jare if 24. in

de Sacriftie van dc groofc kcrk , bl.

361. Vergiffcnis dieswegens aan de-

zelve verlcent door den Graaf , bl.

3«Ji. Ade van Abolitie. Bylage H. H.
Amende honorable, bl. 361. 362. Au-
thorifatie van den Hove voor die van
den Hage om tc doen cen omflagvan
4000. guldens overde inwoonderstoc
voldoening van de amende pecunieel,

bl. 36Z. 3(53. Confcnt van den Hove
om by twee Gedeputcerdcn uit elke

Buurt den boyengemclden omflag tc

docn, bl. 3<Sj

I

Fa.
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FA B R 1 ( Petrus GclUtis ) in <lcn jarc

15-84 Pic'dikunt in den Hage ^ bl.

332. Word door ce Scaten van Hol-

land tot liunnen HoFpicdikcr aange-

llclt ; Rcfolutien dien aangaande, bl.

331. A [^] bl. 403. Brief van dc

Statcn van Holland aan den Hove ten

vooii'z. cinde bl. 404. en antwoord
van 't Hofdaarop, bl. 405 . Vertrekt

na Emhdcn na drie maandcn dienft in

dc Hofkapel te hebbcn waargcno-

mcn, bl. 405. Ordonnantie tot be-

taling zyner wcdde, bl. 405. 406
Faille [ Bernardus La ] in den jarc

1583 Predikant in den Huge , word
gefulpendecrt en naderhani-l gehccl

verlaien, bl. 331
FiNANTiE van Holland en dcszelts

drie vcrtrckkcn, bl. ify
Floris de II [graaf] dtFettegthy-

naamt j Handveft van de zelve dcs

jaars 1097 ^^" bewyze dat de Haag
toen al cen wczen had

,

bl.
5

Floris de V. [Graaf van Holland]

vokooit het Hofgebouw in den Hage
door GxT^ii'i JVillc'/n den II. begonnen,

bl. 4. Inftelling vun St. Jacobs orde

door den zelven en plegtighcden daar

ontrcnt waargenomen , bl. 113. Re-

denen van twyffeling nopende het op-

rcgten dezcr orde , bl. 1 14. 1 1 y . 1 1 1^.

en A. Dc Hotkapel of Maria - kapel

ten Hove door hem gelligt , bl. 183

zie vcrder Hof-kapeU Ziel-milTcn voor

den zelven Graaf Floris te Alkmaar gc-

daan werdende in de kapcUe ten Ho-
ve ovcrgcbragr, bl. 207. Fondatie

van ecnc kapcllcrye in de Parochie-

kerke van den Hage voor dcszclfs zicle

door den Abt van Middclburg , bl.

dbze274. 27 f. Bevcftij^ing van dbzelve

door CJraaf/A7/««rf'f» ///. bl. 175.

FoNTE (Hecr Pictcrde) Kanunnikvan

het kapittel ten Hove. bl. 251

FOURNEER - KAMER Van 't Hof
bl. 1:8

FoYSTRAAT vcrmclt in den jare 1 41 1

.

bl. 80

St. Fran CISC us en St. J.vi Pa-

troonen van het Kleermakers gilde j

zie Kleermakers -gitdc.

F R a N ) E , ivaranje of Geeji by V Dol-

huis^ oLidtydsde Pailoors - waarande

,

zie fVaarande.

Fransche kerk voorheen de Hot-
kapel der Graven van Holland bl.

401, wierd in dcD j;\re 1580. weder
toe den Godsdienft geopent en door

dc Haagfche Prcdikanten voor dc

Vergadering van de Heeren Staten

daann gepredikt bl. 402. In if94.
vcrder opgeruimt en met meerder
zitplaatzcn geaccommodcert bl. 407.
Aan wicnde adminiilratie van hctge-

bouw ftaat bl. 408. Naamlyft dcr

Walfche Prcdikanten bl. 410. 411.

Van de Extraordinaris Prcdikanten

aldaar. bl. 415-

Fraxinus
(
Libertus ) tot dcrden Pre-

dikant in den Hage bcroepen bl. 353.
A (/) bl. 406. Hccft ook de Fran-

fche kerk helpen bedienen. bl. 406
F r E D E r I K de V. Paltsgraaf en Ko-

ning van Bohemen, zie Bohernen.

FrUITVERKOPERS - GILDE. Gc-
digt van den Hcer Johmmes Folknbo-

1-e op dcszclfs gilde -bort of tafcrcel

in de groote kerk. bl. 501. 302
F u N D A T I E van Vicaryen en KapelU:-

ryen, z\c Vicaryen .^ KapeUcryen.

FYNET(Mr. Philips) Kanunnik van

het kapittel ten Hove. bl. 257

G.

GAbriel {Petrus^ onderzoek of

hy deeerfte Predikant na de refor-

niatic in den Haag is gcweeft. bl. jip

Gabrielsz ( Hecr Willem) Kanun-

nik van het kapittel ten Hove.
bl. 260

G A L I L F. a , St. Maria in Galilea Con-
vent, zie St. Maria.

Gapinghen ( Hecr Pieter Jacobsz

gezegt van ) Kanunnik van het kapit-

tel ten Hove. bl. 245
Gast-huis tot Sch(veh»ge al voor

den jare 1470. door 'wicn geftigt bl.

f2. Of 't het jegcnwoordig oude

Manncn - huis zy , is onzcker bl. 5 2.

Van verfchcide Gafthuizen in denHa-
.

ge zie op hunne byzondere artikclen.

Gayole of Ghiolcy by mi:flag ook

vvel Ryohn genoemt , hoedanigen zoort

van gcvangenis. bl 176
Gecommitteerde Raaden.

Vergader-kamer van dczelve metzy-

ne konftryke tapyten en anderc vcr-

gierzclcn bl i s i . Het coUcgic wan-

neer en by wat gelcgcntheid ingeftclt

bl. i«2. If?. Uit wat Leden be-
^

^ ftaat



BLADWY2ER
flaai bl. 1 53- D-szclfs verrigtingen

en rcgtsgcbied .bl. if4. Inltiuctie

•

voor ilezclvc. bl 154. A (-y)

G E E s T by 't Dolhuis , oudsryds de P;;s-

toors waarande , zie iraarande, word al

gcmclt in den jare I4f9. bl.80. A/)

G E E s T ( Hcilige )
, zic Ilcilige Gceji.

Ceestelykenj onmatige gierig-

heid ai bigeerte der zcKcr to: ryk-

domdoor gantlch Nedciland bl. 462.

Ontfangcn meei- van dc gcniccnte als

de Vorlt zcli's bl 461. Trckken al-

Ic neeringen en hantccringen binncn

hunne Kloolkrs bl. 462. Philips

lan BouTgondic ftelt zig daartcgcn bl.

465. Rcglemcnl tot lutcugelii ;gc van

dezelve bl- 464-469., word allcen

by 't St. Elizabets Consent in den

//a^i? aangcnomen. bl. 463. enA(/))

G E L O O F s"^- O N D E R Z O E K , ziC In-

qtiifitie.

G E N E R A L I T E I T , zic StaatCH GcNC-

raal.

Generaliteit s-m u n t k a m er,

zic Muntkamer.
GeNERALITEITS RtKENKA-
MER. Kamer d iencnde tot dc con-

terentie van de Staten Generaal met

dezelve bl. i;6. Vergadcrplaats en

andere bcquame vertrekkcn voor de

Generaliccits Rekenkamer bl. 147.

Wanneer die opgcrcgc zy bl. 147 ,

uit wat Leden beltaat en wat daar

vcrrigt word. bl. 1^8

Gerard, WccxtvanWateriugen.^ zic

fVateriKge.

Geregts- plaats van den Hove
van Holland , zie Groenezoctjc.

Geregts- plaats, van den Hage

bl. f86. fS?., was voorheen buiien

den Hage } ook tot den jure i(,66.

op het Groenezootje. bl. f 87. A («) (0)

Geschut-huis. De Kloolkrkeik

zedert deReformatie tot den jare 1617

daartoc gcbruikt, bl. 3S4. 711. Hoc

gefchut voorheen in 't Choor van de-

zelve kcrk gegotcn , bl. 711. A [a].

Bcfchryving van dc Poort Oaandc ann

hetVoorhout, bl. 71Z. 713. De ge-

fchut -gietcr had daar by of nevcns

2,vne woonplaats , bl. 713. 's Lands

gefchuthuis vooraan in 't Rofch, je-

gcnwoordig de nicuwe uitlcgging ;

wanneer gcftigt , bl. 711. Hocda-

nighcid en infcriptic van het zelve

gcbouw, bl. 711.711. Oorzaakvan

deie bouwing, bl.712

G E T Y D E M E E S T E R S VaH de GfOOlC

kcrk lluiicn ccn verdrag met die van

Delft ropendc het aanncmen van maU
kandtrs Z-.ingers en Choralcn,bl. 51 i

Getydemeesterschap , oiids

tyds alommc in dc Hooftkcrkcn ecn

van dc voornanmile bedieningcn, bl.

513. Wat hun work was , bU 515,

Van dc Grootc keik , ccivyds orider-

fchcidcn van het KerkniccUcrlchap
,

dog naJerh:;nd by den andcien gc-

vocgt , bl. 3 1 3 , in den jare i f6S \vc-

der in twccn \cidcelc , bl. 3 1 3. Adc
van den Hove dies aangaande , bl.

31?- ?H
Getydenaaren in de Groote-

kerk , die dagelyks dc Gctydcn moe-
ilcn z'ngen , cndcr dizclvc waren

pcrzooncn \an aanzicnlyke huizen

,

bl. 312

Gevangenis van den Hove , zic

devatigcnpoort , Foorpoort.

Gevangenis van den Hage , zic

Dicfjlcen en Spinbuis.

G E V a N G E N- P O O R T , zic VdOYpOOTt

lan den Hove "van Holland.

GiiER'iT [Mr.] Cureit vanden.^a-
ge, te wetcn van de kapelle ten Ho-
ve ; of hy ondcr de kanunniken ge-

plaatll nioet wordcn , is onzckcr
,

bl. 246.247
G I L D E N of Broedcrfclmppen twceder-

hande , of ccn Godsdicntlige ge-

mcenfchap , of uit Koopluiden, am-
bagt en neering doendc , bellaande,

bl. 300. A [at J. Van de eeiile zic

omcx Bioeda fchap. Borden of tafc-

rcclcn van anib^igt en peering doendc
Gildens in de Groote kerk, bl. 300.
Onderzoek wanneer en by welke ge-
legenthcid aldaar gcplaatll , bl. 300.

301. Jdams of rruitkopcrs-Gilde en
gcdigt op dcsr.clfs Gildc-bord of tafe-

rccl, bl. 301. 3c 2. Ncachs oi fFyn-

kopers-Gildc , cnz. bl. 302. St. Batba-
raas ol Mcrzclaars-gildc, bl. 303. St.

Peters of Vifchkopers gilde, bl. 303.

304. St- Obnts of Bakkcrs- gilde,

bl. 304. St. Jo/epks of Timmerlui-
dens- gilde , bl. 305-. St. Elois of
Smit.sgildc, bl. 3of. 3-6. St. Jan
en St. fiancifcus of Kleei maker -gilde,

bl. 3':6. St. Lncas of Schildcrs-gil-

de, bl 307. Pollers ofHocnderko-
pcrs-gildc met h-t opfchrift op des-

zclfs gilde bord , bl. 307. 308. St.

fakntyns -glide enz. , bl. 308. 309.

St.
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Sr. Kiifpym of Schocnmakers-gilde
bl. ^09. Wcvers-gildc en deszelfs

talcrcel bl. 510, hadden iedcr hunnc
byzon.icrc altaaren bl. 318. Veifchci-

de Vicuiyen uan deceive eertyds ge-

lligt bl. 318. Naamlyft van dezelve

bl. 518. 319. Chirurgyns-gilde of
Broedcifchap van Cofmus en Damia-
ntis ^ en derzelver Ontlecdkamer bl.

604 , zic Anatomie. Hoe het zelve

gcregcert word bl. 606. Voor wicn hec

e.xamen raoet gefchieden bl. 606.
Wctten en voonegtcn bl.6o6. Moc-
ten mcc hunneknegis de publicke Icf-

fen bywoonen op zckere boeten bl.

608. 609
G L A Z E N. Fraaje gefchildcide glazcn in

dc Raad-kamcr van den Hove Piovin-

ciaal eertyds gcftaan hcbbende bl. iij-.

In de groote of St.Jacobs-kerk voor-

dezen gezien bl. 280. Befcliryving

van cen glas door Keizer Karcl den V.
aan dezc kerk gckhonken bl. z8o.
Ander , verbeeldende dc hiftorie van
dc Koninginne van Sceba bl. 281.

Voorzorge van den Hove tot bewa-
ring van dezelve aangeweut bl. z8i.

Zyn in 't begin van den Spaanfchen

oorlog meclt vcrbroken bl. 281 282.

Een glas door 'c Hof , Rekenkamer
en Suppooften aan dezelve kerk ver-

ccrt bl. 282. Overblyfzelcn en in-

fcriptien van het zclve nog hedcn te

zien bl. 283. Nog een glas by Deken
en Kanunniken van de Hof kapcl aan

dezc kerk gcgeven , vertoonende de

voorfz perz.oonenin hungeeftelykge-

waad bl. 2f4. 283. A Is nicde een

doordcStaten van Holland inden jaa-

rc ifi)4 verecrt bl. 283. Overblyfzel

van het zelve nog heden te zien bl.

284. Gcfchildcrt glas door dezelve

aan de Kloofterkcrk gegcvcn bl. 387.

Gelchilderde glazen in de zaal van St.

Nicolaas Gallhuis bl. 447. In dc

St. CDriielis kapd of Leprooshuis bl.

479. Door Keizer Karcl een aan de

Jcapel van het Sacraments Gafthuis ver-

ecrt. bl. 488
Glazeschkyvers, bchooren met

de Konitichildcrs onder ten gilde bl.

GNArHjEusf JFilhchuts) andcrs lul-

lunitis of dc Folder^ \oorhcen Rcftor

der Latynfchc Schoolc , om z>n gc-

loof gevangcn , en eindelyk genoot-

zaakt het Land te ruimcn bl. 5 98,

\verd onder dc gelcerdcHagcnaarsgc-

Itclt. bl. fi)i»

GoDE MAKER {M-i'-Johan) Kanun-
nik van 't Kapitrel ten Hove bl. 2f i

G o E s ( Mr. yldriaan van der ) Raad en

Rekenmeeller van den Prince van O-
ranjci Graflchrift van den zelvcn in

de Rlooilerkerk. bl. 382
Go ESS ENS ( Mr. Willem ) Kanunnik

van het Kapittel ten Hove, bl idi

GoR i STRAATJEjOudtydsdeSt.Pic-
terllraat genaamt j al bekent in den
jaare I4f3 bl. 81 A (/)

GoDDE (Mr. Pietcr van der) Kanun-
nik van't Kapittel ten Hove. bl. 2fo

GouDRiAANj het huis van di n Heer
van Goudriaan, te voorendat van den

Heer van Drogendyk bl. 749 , zicDro -

gtndyk.

Gout enZilversmits Ke itr-

HUIS, zie Keiirhuis.

Graaffelykheids Reken-
kamer, door wien en wanneer op-

geregt bl. 118. Uit wat Leden be-

llaat , mitsgaders hunne verrigtinge

bl. 118. Vernictiging van dezelve en

overdragt aan dc GecoinmictecrdeRa-

dcn. bl. 1 19. 120

Graf (het Hcilige) zie Heilige Graf.

G R A F - s c H R 1 F T e N in dc Groote

kerk, op de tombe van den Admirael

Ohdamhh 2po. lyi ; Vande Vroiiw

van den Heer Benjamin dii Marnier
,

AmbaiTadeur van Vrankryk bl. 291 i

Van denHcer7o^^« Joachim •vanRus-

torf
.,
gcheimcn Ra.id dcs Kturvoilt

van dc Palts bl. 292 i
Van Jonkhecr

Gerard van Randcnrode gezcgt van der

Ja bl. 293 •, Van den Heer en Mr.
Jbcodcrm Gras'winkcl^ Advocaat-Fif-

caal van Ho land enz bl. 293. 294 j

Van Cornclis Nobclaar bl. 295 ; Van
Barbara Duyk bl. 2pf j Van den

Hccr en M r. &uintyn Wcytfen , Raads-

hcer in den Hove van Holland bl.

Z97J Van Vrouv/ Barbara van Pan-

has cm hi. 298. Op dc tombe van

den Hccre Philips Land-graave van

IleJlai-PhilipJIal bl. -Ltjc, ; Van Heer

Gerrit van Jj/'en'lclft , Heerc van Af-

Icndclft enz. en Bcatiix van Dalcm
,

zyne egtgenoot bl. 3f4-> Van Hccr

Nicolaas van Jfl'cndelft.^ Hccre \'an

Aflendelft en Viouvve /Jlyt van Kyf-

buikh). 3ff j V .\n]ox\k\no\i\v Catha-

rtna van Jffcndeift., \veduwc va n J onk -

hccr Adriaan van clcr Lck en nader-.

Aaaaaa hand
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hand vnn Jonkheer Joojl van Hale-

ivyn^ Heer van der kapelle cnz bl.

3ff. Van Vrouw Catharina van Jf-

fendelft^ weduwe van den Hcer 'Juhan

•van Cortenhach^ Hceie van Helmont

enz. bl. 5f6
- in de Kloofler kerk^ van Jrcnt

van Dorp, Ridder £cc. en deszelfs

dogter Joftiia van Dorp bl. 38 1 . Van
Mr. Adriaan van der Goes, Raad en

Rekenmecfter van den Pi ins van O-
ranjebl. 581. Vanden Hcevj^o/^^ww

VEmperenr, Bedienaar des Goddc-

lykcn Woords in den Hage bl. 581.

383. Van den Ridder Edixard Har-

ivood. bl. 385. 384
in de Nieuwe kerk^vin den Hcer

Prefident Reinier Paau. bl. 399—— in de Ltitherfe kcrk , van den Ba-

ron Carcl-tVillem Sparre bl. 41 7. Van
den Heer Johannes Scbclhamnicr y

Predikant in dezelve gcmeentc. bl.

417
Gragten in 't eindc van de zeftien-

de en begin van de zcventiende eruw
in den Hage aangelegt en gegraven bl

.

5)1 , zie verder op de byzondere naa-

men der Gragten.

Graswinkel (de Heer en Mr.

"Theodorus ) gedenkteken van den zel-

venin de grootc kerk. bl. 293. 294
's Graven-Hag E. Oude overleve-

ringe nopendc deszelfs oorfprong bl.

2. De Herberge de Zioaan zoudc het

cerlle en oudfte gebouw , en Jugthuis

der Graven gewecft zyn bl. i. 72.

Waarebeginzel, hetPaleis door ^7-
Jem den II. aldaar gebouwt bl. 3. 4.

Dat volbragc door Floris den V. bl. 4.

die ccrft aldaar zyn vcrblyf genomcn

heeft bl. f . Yjsx^deHage^tw wanneer

begonnen 's Graven- Hage genoemt

te werden bl. p. Door de Graven

gehouden als een Hecrlykheid bl. p.

GetuigenisvanP/j;///'i van Leiden d'len

aangaande bl. 10. Naderhund gelyk

geftelt met Steden bl. 10. Menig-

maal onder dc Steden ter dagvaart be-

fchreven, zie D^^^'^^r/. Zedert 132.0

cene roemryke plaatze bl. 12. Is gc-

legen in Zuidholland , onder 't Dyk-
graaffchap van Delfland bl. 13. Ge-
digt van Jan Gerbrantsz van Leiden,

tot roem van den Ha^e bl. 6p. Gele-

gcnthcid en tocftand van *s Graven-

Hage^ zyn aanvang nemcndemet den

iaare 1 2fo bl. .70. Ecrlle limiten

van den Hage , in ecu Hantvclt van

den jure 1370. bl. 71. Van cuds in

tvvecn vcrdeclt , en gcfchcidcn door

de Beek bl. 71. Het oollclyke ge-

declte, wanneer begonnen bcbouwt
te wcrdcn. bl. yz. Bcbouwinge van

het zuidelyke en weltelyke gedeelte

bl. 74. L'iterrte palcn van den Hage,

ontrent het midden van dc vyftiende,

ecuw. bl. 82. Gellcltcnis van den

Hage na den jaare lyoo. bl. 83.

Wcrd in vicr quartieren verdeelt. bl.

83. Uiterilc limiten in iff 3. bl.

84. Twee oude kaarten van den

Hage bl. 84. Dccrlyke toeftand

van den Hige in de jaren if72. en

If 74. bl. 8f. 86. Voorfl.ig van

die van Delft, om den Haag te doen

afbranden. bl. 86. Voorzorg van

Prins iVtlkm den I. tot behoudenis

van den H^'ge en inwoonderen van

dien bl. 86. Placcaat tegcns het be-

roven ,
plonderen en vcrbranden van

den Hage. bl. 86. 87. Zorge van

den Hove en Rekenkamer voor den

wcliland van den Hage. bl. 87, als

mede van de Staten van Holland, tot

behoudenis van het Hof-gebouw. bl.

88. Hcrftellig van den Haag tot zyn
voorig aanzien, door de wederkomli:

van de Staats Vergadering en Hooge
Collcgien. enz. bl. po. pi. Toe-
ftand van den Haag in den jare 1626.

bl. pj. Uitzetting van de zelve na

den jaare 1626. bl. pf. Als mcde
in dcjaaren 1642. en 1646. bl. p6.

Laatite vergrooiing in 1706 bl. P7.
Pragtige gcbouwen jcgenwoordig al-

daai te vinden. bl. P7. p8. Bcgrypt
in zyn omtrek byna anderhalf uure

gaans. bl. p8. Wanneer met grag-

ten omgraven is geworden. bl. p8.

pp. Waarfchynlyk al in de jaaren

1614. en i6if. bl. 100. Redenen
waarom het zelve onbewalt en zon-

dermuuren is gcblevcn bl.pj). Vrug-
teloozc onderneming dies aangaande

bl.99. 1 00. De Ilage naaft Amflerdam,
Leiden en Rotterdam wel het mcefte

bevolkt. bl. 104.

'sGravezandt ( Mr. Aernoud )

kanunnik van het kapittel ten Hove.
bl. 2:j.(S.

'sGr A VEZ A NDE. Het Hof,door Ko-
ning Willem den II. waarfchynlyk

van
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[. van daar in den Hage ovcrgebragt.

bl. 107 108. Kapittd duinenalo.aar

gclegcn, zie Duinen. Zeker lluk lands

den Aagcl geheeten , aan het kapittel

ten Hove vcrgunt om te bcdyken bl.

205. Twee Ilukkcntiend-land alJaar

door Hertog Jan van Beyercn aan hec

zelve gegeven in wilTcling van zekere

jaarlykzercntcn bl. zi6. Z17. Eer-

tyds wierden in de kcrk aldaar aalmoef-

fen verzamelt voor de arme Leproo-
zen in den Hagt^ 't wclk nadcrhand

by kcrkmeefteren afgekogt en nog
jaarlyks betaalt word. bl. 485

G Ri F F I E van den Hove van Holland

en verfcheide kamers tot dezeh'e bc-

hoorende bl. 128. lip. Griffie van

den Hogen Raad bl \\%. Griffie

van HaarHoog Mo.^endc en verfchei-

de komptoiren van dezclvc. bl. 148

Groene zootje of fchavot aanhet

wefteinde van den Vyverberg gcftaan

hebbcnde,\vicrd in den jarc 171 '^ wcg-
gcnomenbl. 8^ A(/)).Byde Magi-
litraat van den Hage oak aldaar regt ge-

daan tor den jaare ^666. bl. r87. A(o)

Groenmarkt by't Stadhuis wicrd

voordczen gcnoemt ds Warmoefmarkt

en ondcrfcheiden van dc nieuwe Groen-

markt bl. j-Si. A [j]
Groot [YittxHugn de\ kanunnik van

hct kapittel tcnHovc bl. 150. Graf-

fchnft van den aelven. bl. ij-o

Groote of St. Jacobs kerk
door wicncn wanneer gclligt zy, on-

dcrzogt bl. 273. Was ecrll waar-

khvilyk van hour bl. 274. gclyk

in die tyden vccl de gewoonte was bl.

Z74 A {c). Dat'er al voor de be-

itieringe van den Huize van Bcyeren

in den Ha'^^e een Parochic-kerk isge-

vveeft bl. 174. Ecrfte bewys daar

toe uit een brief van den jare 1311.

bl 2.74- eii Bylage T. Twcede be-

wys uit eenen fundatie • brief van den

jare 1 31.6. bl. 174. i7f. Nader be-

wys van het zelve uit een brief van

1588. bl. 276. Is in den jare 1402.

afgcbrant bl. 177. Kotnt in den jare

1434 voorals zeerbouwvallig bl.277.

Oftrooi om dezelve te mogen ver-

nieuwen bl. 277. 278. OnheiJen de

kerk naderhand overgckotncn bl. 178.

In den jare 1^28. door Maerten van

RoJJum verbrand bl. 278, als mede

in den jare if 39- door den blixembl.

278. Groot gevaar van de kerk in

den jare 1702 door den blixem bl.

278. 27P. Werd tans ondcr dc
groot ile en fchoonfte kerken van
Holland gerekent bl. 27P. Zcslcante

tooren aan dezelve bl. 279. Hoogte
^an dien, als mcdedelengte enbreedtc

van dc kerk bl. 279 A (/). Een
klok in I j'7j' uit de tooren geligt , om
tot kanon vergoten te werden j en

Commiffie by de Statcn daar toe vcr-

k-cntbl. 27P. Zwaarte derklokkenbl.

2SvO. 't Gebouw van de kerk hoe zig

vanbuiten en binnenvertoont bl. 2S0.

Gel'childerde glazendaarin ecrtydsgc-

zienbl. zSo.Befchryving van een glas

doorKeizer A'rtrf/fl'fw/^. aan dezc kcrk
gcfchonken bl. 280. Ander, vcrbeel-

dendc de hillorie van de Koninginne
van ^^^^ bl. 281. Verbod van den
Hove tcgcns het inllaan en wcrpen
van flecnen in de glazen van dc groote

kerk bl 281. Zyn in 't begin van
den Spaanfchen oorlog mecft verbroo-

kcn bl. 28 1 . 282. Een glas door 't

Hof, Rekenkamcrcn Suppooflenaan
de kcrk vercert bl. 282. Ovcrblyf-

zclen en inlcriptie van hct zelve bl.

28 3. Als mede een door de Staten

van Holhnd in den jare if94. gege-
ven bl. 285.284. Dc kerk nader van
binncn befchreven bl. 284. Hec
Choor, en daarin twee kapellen, de
cene van Ste. Maria en de andercvan

het H. Kruis bl. 284. Wapencnvan
de Ridders van het guide vlies, mits-

gadersderzelvcrnaamenbl. 284. 28f.
286. zxcvcrdcx o'p Ridders. Tombe
van den Admiraal van [FaJJinaar^ met
deszelfs opfchriften bl. 290. 291.
Anderegcdcnk-en graftekcns bl.291.

enz. Mcnigte van wapcnen, enrede
daar van bl. 29 f. Bdchryving van
het Orgel met deszclfs infcriptien bl.

296. 297. Borden of tafereelen van
ambagt en neering docndc gildens

bl. 300. cnz. zie verder op Gilden.

Andere Gilden of Broedcrfchappcn
,

zie Broedcrfchap. Naamlyft van ver-

fcheide altaarcn ald.iaj- certyts gcftaan

hebbendebl. 516. 3i7.envicarycnaan

dezelve gefligt bl. 3 1 8 - 522. Bceld-

ftorming van den jare 1 566. in dezel-

ve kerk voorgevallen bl. 323. Wie
certyts het gczng over dcze kerkhad-

den, w.at hun werk was, en door
wienaangeflclt wieidcn bl. 343. In

Aaaaaa z wat
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wal ftaat de dienft dezcr kerke in den

j;ire i^i4- geraakt was bl. 344.

Hevig gelchil dicsaangaande , en Icn-

tcnticvandcn Hovedaarover bl. 344.

34f . Loteryeten behoevcvan decei-

ve in de jarcn if47. en Jf48. bl.

34i). Naamlyll dci Kerkmecllcicn

bl. 3fo. 3f I. Als mede der Rent-

mecltersbl. 3fi. Tyd dcr inwciding

van deze kcrk bl. 35-5. Kapellcn in

voorige tyden aldaar bckcnt bl. 3^3.
Dc grond rondom de kei k waarfchy-

nclykal voordcn jaaie 14CO bebouwt.

bl. 77
GuLDE VLiES (Ridders van het) zie

Ridders.

Gyzeling in den Hage voorhecn in

d'cen of d'andeie herbcrg gehoudcn
bl. 133. Nadeihand de Caftelan)e

van den Hove daartoe gebruikt.

bl. 13^. 13 J

H.

HA A R L E M } de Kapellanye aldaar

gefondecrt in dc kapelle ten Ho-
ve gclyfc. bl- 207

Ha AGAMB AGT bekent in lapi. bl.

f . Daaar ondcr behooien de Dorpen
Eikcnduinen^ hilf Loosc/utncn en Sche-

•velinge bl. 17. Van de Adelyke hui-

zen onder Haagambagt gtlcgen , zie

Adelyke buizcn.

Haags-gevangenis, zie Ditf-

ftccn en Sphihuis.

H A A R ( Hcer fVillem van der ) door
Hertog Ja.bett vergunt twee kapel-

leryentefFenstcbcdicncn. h\.zi^.ti6
Haar (Mr. Jan Dirkjz van der) of

Mr. Jan Hauus^ Kanuiinik van het

kapittel ten Hove bl. 2f f. Grooc
licfhebbcr van boekcn, waarom hy
ook Jan met de boeken genaamt word
bl. if6. Tranfportcei t die aau den
Keizer, om na zyne dood te zyn een

publiekc bibliotlutk bl. zj6. Ge-
tuigenis der Schryvcrcn aangaandc de-

ze boekerye. bl. 2f6
Hage, van waar deze benaminge ge-

fprotenzybl. 6. betckentniet allcen

ccn hcininge of betuininge bl. 7. maar
ook ccn huis, een wooninge bl. 8 ,

zie verder op 'sGravenhage.

Hage-hout. Dus wierd genaamt
het Bofch of Wildcrnis by den Hage

bl. 3

Hal, vleefch-hal j zie Flees -hal of

Flecfch-huis. Lakenhal, lie Lakett-hal.

Handopening, of verlof om tc

trcdcn loc ccn nieuw berocp van Pre-

dik.uncn} hoc gdchicd. bl. 341
Harwood {h.u'v::ard) Ridder; Graf-

fchrift van den zelven in dc Kloofter-

kerk. bl.385

Have {Jthanncs la) in KScp Prcdi-

kan: in den Hage. bl. 335
Heemstede, de kapellanye aluaar

gefundeert in de kapelle ten Hove ge-

lyft. bl. zoj

H e e R , Dominus , Mejfire j die titel

wierd van de Vorllen aan hunne on-

derdanen nooit gegeven , ten zy ze of

Priefters of Ridders waren bl. zip.

en bl. 285. A. («)
Heeregragt, bekent in den jaarc

1^26. bi.p4

HEILIGEDRIEVULDIGHEIDi Ge-
ftigt of Hofje ter eere van dezelve bl.

fSo. Wie daar van Stigters zyn ge-

weeft , en infcriptie van het zelve

bl. 581
Heilige Geestj Vicaryen aan het

altaar van de Heilige Geell inde groo-

te kcrk gevefligt. bl. 314-316
Heilige Gees t-a r m e

n

, hoeda-
nige ecrtyds in den Hage bl f^^. Ge-
talder zelve in dcjaaren 1 481 en 1483.
bl. 5-64. Conftitutien van Renten op
vafte goedercn tot ondcihoud der zel-

ver bl. ^6j^. Werden by oftrooi voor
die van den Hage losbaar verklaart bl.

f 6j". Klagten van de Heilige Geeft-

meeflers daar over bl. f6f. Limitatic

dieswegens gcmaakt bl. ^66. 'tWelk
by Keizer Xarel nadcr werd gecon-
firmeert bl. f66. Placcaren op 't af-

loflen van zoiianige en andcre renten

bl. 567. Ordonnantie aangaandc de
fticccflie van dcr zelver goedercn bl.

567. Geftekcnis van de Heilige

Geeft-armen in vroege tydcn bl. 5pp.
Woonden door den gantfchen Haag
bl. f6p. Makinge van vcrfcheidc

huisjes ten bchoevc van dezelve , uit-

deelinge van brood , enz. bl. 5 70
Heilige Geest-Hofje, wan-

neer en by wien gebouwt bl. f6o.
Vrydom van bier-accys voor de ar-

beiders daar aan wcrkcnde bl. 56c.

5-61. Conlcnt tot verkoping van ce-

nigc vafte goedercn tot opbouw van
het zelve bl. f61. De Heilige Gecll.

armcn voorhecn door den Hage woo
ncndc, in den jaare i6i6in dit nieuw



BLADWYZER
gcbouw by een verznmck bl. j-ji.

Hoedanigheid van dit Hofje. bl. 571
Hei LiGE Geest-kapel, ucHei-

lige Graf. %

Hei LIGE Geest-Meesters tot

Eikenduinen bl. ti ; tot Scbcvelinge,

en gefchil over der zelvcr aanllelling

bl. 44. Heiligc Geellmecfters van de

groote kerk in den Hage ^ en hunne
verrigtingcn bl. 314. Hevig verfchil

over der zelver adminiftratie en fen-

icntie van den Hove diesaangaande bl.

344. 34J. Inltrudie voor dezelve van
den jaare 1524. bl. 34f-34p. Het
Heilige Gcell-Hofje door dezclve ge-

bouwc bl.ffio. Heilige Gecllmeelters

in den Uage al vroeg bckent bl. 562.
By wien voorheen, en tans aangellelt

worden bl. 5-62 en Bylage E. E. Waar
in hun dienfl: bellond bl. f(S3. fdS.
Hunne Comptoii en of vcrgaderplaat-

zen in de groote kerk bl. 563 A. {e).

Gefchil over het aanllellen van den
Rentmcefter bl. 564. Warengehou-
den alle jaaren rekening te doen bl.

564. Klagten van de Heilige Gceft-

meellers wegens zeker oftrooi tot lof-

iing van de conftitutien van renten

op vafte gocderen , en limitatie dies-

aangaande bl. idf. ff6. Hun gioot

gezag en aanzien bl. f68. Proteft

van dczelve tegens den Rcntmeellcr
van NoorthoUand wegens zekcre pen-

ningen den Heiligen Gcell toebchoo-

rende. 5-68. ffip

Heilige Gkaf des Heerenj
Kapel van het zelve in de groote of
St. Jacobs-kerk bl. 3f8. DoorKerk-
meelters in den jaare if42 verkogt bl.

3f8. Nadeihand wcder verkogr aan

de Heilige Gccilineeilcrs , tn tegcn-

woordig bekent met den naam van

Heilige Geell-kapcl bl. 3f9. Waar
gelegen. bl. 35-9

Heilige Kruis, zieop Kruis.

H e K E N D u N e N , zic Eikcnduinen.

H E K K E N en Draaiboomen in oude ty-

den op do toegangen van den Hage bl.

p8. a' Cw)

H E L M E N. Aanmerkinge op den ftand

der Helmcn bovcn de wapenfchilden

der Ridders van 't Guide Vlics in het

choor van de proote kerk bl. 288.

H E L, M o N D. 't Huis van de V^rouw van

Helmond^ nadcrhand bezetcn by Mr.
CorneHs Nobehuirh\.'j^6. jegcnwoor-

dige cigenaar. bl. 74$

HfiRBERC de Z-waan , volgcns cudc
overleveringen 't oudfte gebouu van

'i draven-Hage , afgebrokcn en ver-

timmert bl. 2. zie verder op Ziiuaan.

De Herberg /y itzcnburg by kys'VL'yk^

is cen achtcrleen van 't huis ten Bink-
horjl. bl. 61

Hertog Erik-st r aatje, ot dc
Stmkjierg^ bekent in den jaaie 1616.
bl. pz.^iaams-oorfpronk. bl P5 A [0)

bl. 718
Hessen-Philipstal ( de Hcer

Philips Landgrave van ) een 1 nil huis

van den zelven onder Haag Ambagt
gelcgcn bl. 68. Praalgral- le z\ncr
ecie in dc groote kerk. bl ipp

Heulstraatje anno 1385 al ver-

melt y waar van zynen naam gckrc-
gen heeft. bl. 75). A. (z)

HoeNDERVERKOPERS- GILDE}
opfchrift op deszelts Gilde-boid of
tafereel in de groote kerk. bl. 307.

J08
Hop van Spanje j zie Spanje.

van Brederode y zie Bredercde.

HoF (het oude) z'lt Oude IJof.

Hop -BEER, of mannekens verken

j

zodanigen zwyn waren die van Utrecht

verpligc jaarlyks aan den Hove te le-

veren bl. 163. 't welk men Wil dat
aan zekere fpil op het Binnen - hof
leggende wierd vaftgemaakt bl. 165.
Oorfprouk dezer zake zeer duifter bl.

165. Wierd eenige dagcn ten toon
gcltelt en verv olgens gelJagt bl. 1 54.
Vcrdceling van den zelven ondcr de
Raden en Minifters bl. 164. De
Beerinden jare i6o4gezonden, gor-

tig bevonden, en brief van den Hove
aan de Regcering van Utrecht daar

over bl. 164. i6f. Klagte van die

van Utrecht over de hardigheid van
deze zaak bl. i6f. Antvvoord daar

op bl. i6j-. Dezclve klagte ander-

niaal vernieuwt bl. i(^f. Die van
Utrecht verkrygen in den jare 161 f.
rcmifliedaar van bl. i6f. waar van
naderhandt het Becre -geld zynen naam
gekregen heeft. bl. 166

Hop, Colhgie van den Hole met der-

zclver Suppooften vcrlatcn den Hage
in de jarcn if72. en if74. bl. 8f.
Zorge van die van dtn Hove en Rc-
kenlcamer voor den wclftand van den

Hage in den jare if7f- bl. 87. 88.

Komen in den jare 1 577. weder al-

daar hunne rcfidcntie houdcn bl. 89.

Aaaaaa 5 , Brief
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Briefvan zyne Princelyke Excellentic

dienanngaande bl. 89. Refoluticvan

de Siaieii, vangcen Memoriaal-boc-

kcn enz. voor als nog te nanlpoitec-

rcnbl. 89. po. Naderc iclblutievan

dezclve, welke rcgillcrs by provifie

over te brcngcn bl. po. A {x).

Of he: Hof van JulUtic te gelyk met

de ftigting van het Hofgcbouw zyn

aanvang genomen hebbe bl. loS.

Bcloigncert met twee kamcrs, en al-

zondcilyke Raadkamcr daar toe ge-

fchikt. bl. iz6en A 1,^)

Hof - DiEN'STEN of Coriveiden moc-

ftcn de buurcn van de.i Hage aan den

Graafdoen. bl. p. ic.

Hof- gebouw. Beginzel van den

Haag in ufo. door het bouwcn van

't Paleis , aangevangen by Koning
Willcnt (kn J I. bl. 5. 4, volbouwt

door Floris den F. bl. 4, diecerllul-

daar zvn verblyf genomen hceft bl. 5.

Ordrc van dc Staten van Holland in

den jaarc 1^74. tot bchoudenis van

het zelve bl. 88. Befchryving van

het Hofgeboiiw , deszelft kamcren en

gcbruikbl. 106. enz. Nader onder-

xoek door wien, en wanncer ge-

bouwt bl. ic6. Koning JVillem

brengt het Hof, waarfchynlyk van

''sGravezancle in den Hage bl. 1C7. 'C

wclk door verfcheide Schryvers bc-

vcltigt word bl. 107. Bewys daar

toe uit zckere gifte van 's Konings
Moeder bl. 107. 108. Of het Hof
van Jurtitie te gelyk met dc ftigting

van dit gebouw zyn aanvang geno-

men hebbe bl. 108. Het zelve was
oudstyds met gragten, poorten, en

upliaalbruggcn afgcfloten bl. 108.

Naderhand allenskens door na by ge-

timmerde huizen omringt. bl. 108

HoFjES. Van verfcheide liefdadige

gelligten of zoo gcnaamdc Hofjes

,

zie elk op hunne byzondere naamen.

HoF-KAPEL door Graaf Florii den

V. gcftigt bl. 185. Wierd door
verfcheide Pricftcrs bedicnt, waarvan
cen was de Kapellaan van Eikcndui-

nen bl. 19. 183 j zie verder op Ka-
fcllaan. Kapittel van ecn Deken en
tvvaalf Kanunniken door Hertogyfrt/-

bert van Beycren aldaar opgercgt bl.

1 8(^ •, zie verder op Kapittel. Ziel-

miflen voor de zicle van Graaf Floris

den V. van Alkmaar aldaar overge-
gcbragt bl. 107. Word als de Pa-

rochie-kcrk \'an de Edclcn en Sup.

pooftcnaangcmcrkt bl. iip.zzo. Ver-

icheide altBarcn in de kapcUe ten Ho-
ve cert)ds gcftaan hebbcndc bl. z68.

Begraafplaatzcn cn'l'omben vanVor-

ften en aanzicnlykc pcrloonagien bl.

2(^p. 270. Z71. Is in den jaare 1644
afgebrand , dog nadcrhano v. edcr op-

gcbouwt J
vergt' or , eii jcgcnwoor-

uig met den naam van fumjchekcrk bc-

kcnd bl. Z72. zic Fratifcbe kci k.

HoF-viscH tot Kalwyk , envi-jdom
daar van voor die van Scheielinge bl.

f4
HoGELANDE. Hct Hofjc Van den

Hecr van Hogelar.dc vian dc ooftz)de

van de Bockhoiftft)aat. bl.fSo
Hogen-Raad, wanncer ingeft.elt en

iiic wat Lcdcn bcftaat bl. 131. Vcr-
trekken ecrtyds tot de Librarie ge-

dient h( bbende , by Refolutie van dc
Staten van Holland ten tyde van den
Gra\e \an Leiccjier voor die van den
Hogen-Rade geprepareert. bl. 137

Holland, oudtyds hoe verdeelt bl.

13. A. («)

HoNDENHuis of Falkenhof van de
Graven op hetBuitenhof bl. i6p. zic

Valkenhof.

H o o F T w A G T , zie Corps de Gardes.

HOOGDUYTSCHE GeMEENTE}
refolutie van de Staten

'

', dat by het
aanftellen van een agtllen Nedcr-
duitfchen Predikant in den Hage ^
en 't overlyden van den alsdoen jc-

genwoordigcn Hoogduitfchen , die
Gemeente in de Nederduitfche kerk
zal worden geincorporeert. bl. 73S.

HooGDuiTscHE Kerk , zie En-
gelfche kerk.

HOOGDUITSCHE PrEDIKAJSC-
TEN. Naamlyil derzelve bl. 339.

HoOGE NiEU W-STR A AT , oud-
tydsdeniewweivefjlraat y bekent 1457;
in Iff 2. gcnaamt dc groote nienw
Jlraaten if86, dz Hooge nieuivflraat

bl. 82. A (»/)H o o G s T R A A T al in dcH jaare i jr ,
bekent. bl. 74. A [/]H o o R N. Gifte van dc collatie van de
kerk te Hoorn aan het kapittel op het
Hof bl. 208. 210

HooRN [Mr. PFalterus van dcft'] ka-
nunnik van hct kapittel ten Hove bl.

246
Ho o R N [Mr. Gpbert vander'} mede ka-

nunnik

I
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nunnik van hct zclvekapittcl. bl. 14.6

H o o R N [G r.iaf van ] zie Hoiiirs.

HooRNESj het H uis van den Giaat van

Hornei te vooren 't huis van Staken-

burg bl. 745. 744. Icgcnwoordige
eigenaer van het zelve. bl. 744

HoKST [Mr. Bartbelmcus van der ]

Pricfter en kanunnik in den Hage. bl.

HoRTENsius [ HieroHimus'] in den
jare if79. Predikant in den Hage bl.

331, word om zekcre moeielykhe-

dcn met zynen amptgenoot Jan Pie-

terfz van Cajirkum na WaJ]enaar ver-

plaatft. bl. 351. A (f

)

H o u T M A R K T ontrcnt het begin van

de zeventiende eeuw aangelegt. bl. 9

1

HouTSTRAAT, dc giootc cn korte
,

ontrent het begin van de zeventiende

eeuw aangelegt. bl. 91
HouTVESTER. FloYis vAH Kyfhock

werdmetzekerhuisofhofftede, (laan-

de by de Bofch - poorte verlyd en tef-

fens tot Houtveller van 't Haagfche
bofch aangcllelt bl. 736. 737. cn

daarin door Vrouw Jacoba beveftigt.

bl. 738
H o u v E L ( Heer Harman Janfz ) Ka-

nunnik van 't Kapittel ten Hove bl.

z6o
H u I G F N s ( Conflaniyn ) Heere van

Zuilichem j zie Zutlkhem.

HuisziTTEN-ARMEN , hocdanigc

ecrtyds in den Ilage , en door wien

bcdeelt wierden bl. f4f . In laatere

tyden zyn de Diaconie-armen in plaat-

ze gekomen. bl. f47- en A (/)

Huiszitten-Meesters, by
\wien aangeftelt bl. f46 , waar in hun
voornaamftc dienft beftond bl. f4(S.

Inllruftic voor dezclve bl. 54f . On-
derzoek waar zy hunnc vergaderplaats

hadden. bl. f47
HuiZENjZieAoELYKE HUIZEN,
LusTHUiZEN. Oorzaak van hct

bouwen veeler huizen van Edelen en

groote Heeren van den I.>ande in den

Hage bl. 70. Octal der huizen in 't

begin van dc zcftiende eeuw bl. 84.

In 't begin van de zeventiende bl. pi

.

Getal der zelve in den jaare 1 667 bl.

97. .A.ls mede in den jaare 1680 bl.

97. Jcgenwoordig j'etal. bl. 97. Be-

fchryving van verfchcide oude , adc-

lyke en aanzienlykc huizen in den Hu-
ge bl. 717. enz. Zie vcrder op hunnc

byzondcrc artikelcn.

HvpoTHECATiEN cn Tranfportcn

van huizen op het Binncnhof, enz.

moeten gelchiedcn voor den Hove
van Holland. bl. 181

I.

JAargetyde of memorie van 7~o-

lent van Linnnigen , Vrouwe van

Egmond en Yirellteinbl. 317. Van
^ndel Staallinne Vrouwe van Cort-

keen. bl. 310

Jacoba. Vrouw Jacoba van Beyeren ,

in de Hof - kapel by haaren grootva-

der Htxtog jialbert begraven bl. zjo.

Beeldtenis of ilatue van dezelve aldaar

geilaan hebbende bl. 270. 171.

Placcaat van dezelve tegens de vcr-

zuimenis van het uitfnyden van lakcn

buiten dc Lakenhal of het WoUe
Wanthuis bl. 610. Vrouw Jacoba

fchiet tot Goes de Papegaay af. bl.

698

St. Jacobs Broederfchap , of Gildc

tc zyner ecre in de groote kerk

bl. 3ii

St.JaCOBS-K APE LLETjEtuffchen
de Wagellraat en 't Spuy certyds ge-

ftaan hebbende bl. 476. Waar van

de St. Jacnbsftraat haaren naam be-

houdcn heeft. bl. 475
St. Jacobs-kerk in den Hage , zie

Groote kerk.

St. Jacobs RiDDER-oRDE,zie
Ridder-orde.

St. Jacobs- ST R A AT, bckentindcn

jaare i<5i6 bl. 94 cn A [/j]. Ont-

fangt haaren naam van zeker kapel-

Ictjc van St. Jacob aldaar gcltaan heb-

bende. bl.475

J A G T H u I s door de Graven van Hol-

land ain de noordzyde van de Plaats

geiligt , volgefts ovcrlcvcringen het

oudlle gebouw van 's Gravcnbage bl.

2. Naderhand de Hcrberg de Zm-?(?« j

zie verder op Zivaan.

S T. T A N en S T. F R A N c I s c u s , Pa-

trooncn van het Kleermakers-gilde j

zie Kleermakers-gilde.

Jan, Heitog Jan van Bcyeren , in den

jaare i4if . in de Kloofterkerk begfa-

ven. 1>1- ?77

Jan (Hecr) deKapcllaan, Zangcr cn

Meeftcr van dc Choralen indckapcllc

van den Hove. bl- 2.47

|an-Heindrikstraat, in den

iaare I39f al hekcnt bl. 78 A [w-]
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Ooifprong van dcszclfs ben;)aming.

Jansz [ Hecr Harman'] Kanunnik

van het Knpittel ten Hove. bl. 2f 7
Jansz [Hecr Gerrit j mcdc Kanunnik

van het zelve Kapittel. bl. z6i

I M p o s T op de Bieicn j zie Bkrcn , en

Excys.

Inqjjisitie. Het St. Barbara of

Bethlehem Proftic Convent in den Z/^-

gc , diende tot een Geregtshof voor

den Inquifitcur-gcneiaal der Ncder-

landcn ten tydc van Keizer Karel bl.

4f(5. Proceduien tegcns Hcer Eugel

fi^'illemfz (k Merle o( Merula ^Vrklicr

tc Heenvlict , over kctterye aldaar ge-

houden bl.4f5.4f7.cn A {g)
Inwoonders vari 's Gravenhage , vce-

Ic vlugtcn in dc jaarcn if 72. en i f74
uit den Ilaag bl. 8f . Voorzorg van

Prins Wilkm den 1. voor dezehc bl.

87. Komcn na het wyken der vyan-

den weder langzaam hcrwaarts aan bl.

8p. Aanwafchen vermeenigvuldiging

der zclver door de wedcikomll der

Hooge Collcgicn bl. po. Getal en

aanzien van dezelve. bl- 104. 105

Jonkvrouw-Ida-straat al be-

kcnt in den jare I4f7. bl. -(). A {b)

JooDEN of Portugcefche of Hoog-
duitfchc > groot getaal van dezelve in

den Hage bl. 42 f. Van de kerkcn

ot Synagogen der Jooden zie Synago-

gen.

St. Joris Glide of Broedeifchap

met deszclfs altaar in de groo-

te kerk bl. 318. Wie deze St. Jo-
ris gcweeft zy bl. 6^^. C60. Was
patroon en fchutshcilig van verfchei-

dc Kcrken, Kl^^ofters, altaaren en or-

dcns. bl. 660. en A {b)

St. JoRis DoEi. E i
door wicn en

wanneer dit Broederfchap opgercgc

zy bl. 660. Gifte van den Schuttap

aan dezelve- bl. 660. Wie daar van

vry waren bl. 661. Wat dezc pagt

jaarlyks bedraagt bl. 661. A{d).
Privilcgicn aan dit Broederfchap ver-

lecnt , en onder andcrcn , 't rcgt van

parate executicbl. 661. Ordonnan-
tie en Oftrooi voor dezelve bl. 66 \.-

669. Schuttersvan dczc orde en hun-

nc ocfFening bl. 669. Zyn in de
Hoekfche en Kabeljaaufche tyden
verfcheide malen uitgeweefl bl. 669.

Verecniging met dc Suppooften in

denjareif84. bl. r.70. Ordonnan-

tie zoo op de voorfz Combinatie als

op dc wagt bl. 670-675. Piaatzc

hunncr wapcnfchouwingccn monftc-

ling, mitsgaders biljet ten dien cirdc

bl. (^7f. Dercgei'ing van deze Con-
frcrichocbcluiat bl. 677. 't Fecllcn

maaltyd van St. Joris bl. 677. 678.
Befchryving van het Doclhuis bl.

678. Dac'cral voor den jare 1454.
hier ter plaatze ccn Doclhuis hceft

gcftaanbl. 678. A [c/]. Moeicjjk-

heden over de betaling der verpon-

ding van dithuis bl. ^,78. 679. Mis-
five van de Statcn van Holland aande

Magifbaat van den Haag^ geen ver-

pnnding van dezelve Docle te vorde-

len bl. 679. Andere miflive dies

aangaande bl. c8o. Dog word je-

gcnwoordig nog bctaalt bl. 68 r.

Confcnt uin ecnig land te verkopen

tot leparatie van t Doclhuis bl. 681.

Na verloop van 14 jaren weder in

verval bl. 681. O£trooi om de er-

ven beneffcns en agter hit zelve tc

mogcn uitgevcn om betimmert te wor-
den. bl. 682. 68

j

JoRisz [Hcer Hugo'] Kanunnik van
het kapittel ten Hove. bl. 261

St. Josephs of 7'immerluidetis - glide ,

zie T'tmmerluidcns -gilde.

J u R 1 s D I c T I E, zie Regtsgebied.

KA L v E R M A R K T was in den jare

1626. een gragt bl. yj. dog na-

dcrhand gedenipt. bl. pj. A [e]

KaMER TER AUDITIE VANDE
Gemeene LANDS Rekenin-
GEN VAN Holland aan de
iinordzydc van de grootc zaal van 't

Hof, wanneer ingellelt, mitsgaders

hare verrigtingcn. bl. 120

K A N o N I s I e van ccn Dcken en twaalf

Kanunniken door Hertog yialbcrtvan

Beyeren in de kapcUe ten Hove opge-

regt bl. 186 cnz. zie verder op Kapit-

tel.

Kanunniken, ccn Dekcn en twaalf

Kanunniken door Hertog Jalbert van
Beyeren in dc kapellc ten Hove aan-

gcitclt bl 186. Groot aanzien van

dezelve bl. ziS. Stonden onmiddc-

lyk onder den Paus van Rome bl.

200. 218. Vcrkoorcn zelfs ccn uit

hen tot Deken bl. 218. Naamlyfl

der Kanunniken, Kapellanen enz van

hec
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hctzclvekapittel. bl. 241-261

Kanunniksc HAPPEN wicvdcn
door Hertog Aalbert gcgcvcn a.inltu-

dercnde peiiooncn en aan zync bc-

diendcn. bl. 218
Kanunniks- prebenden, zie

Prchenden.

K A p E L te Eikmdtimn door Gnz^PFil'
km 'van Hcnegoinvcn aan den Abt van

Middeiburg gcgevenen totccne Paro-

chickcik verhevenbl.ip.De Burenvan
Schevelingc ftigten aldaar een kapel en
dragon het rcgt van Collatie op aan

den Graaf bl. ?8. JV/«rw- kapel ten

Hove, zic Hof-kapcl. Kapcllen in

voorige tyden in of aan de St. Jacobs

kerk in den Hagc bekcnt bl. 35-3. In
de Klooftcrkerk bl. 384. Van de

vcrdeie kapellen zie op haare byzon-
dcic natnen.

Kapel van St. Nicolaas Gafthuis door
Hertog Jalbert gelligt bl. 45P en
door den Abt van Middeiburg beves-

tigt bl. 440. Kapellanyedoor eenen
Mr. Joris inde Parochic-kcrk van den
Hage gclligc, in de voorfz kapel over

gcbragt bl. 441. Nader beveil:iging

van de voorfz kapellanye aan de kapel

van 't Gafthuis bl. 441. 442. Deze
kapel in latere tyden tot eenKorcnhuis
en Waaggcmaakt bl. 442. IseinJe-

ly k aan de Magilb^at verkogt bl. 442.

444. en zcdcrt tot de vleeich-hal

gcbruikt bl. 444-} zie verder op Flecjch-

hal.

Kapel-brugge ontfangt haarcn

naam van zekcre kapel van de H.
Maagd Maria aldaar geitaan hebben-

de. bl. 47 f
K .4 P E L L a A N van Eikcnduhicn ccn

van ds vier Piieftcrs, die dc kapehen
Hove bedicnden bl. ip. en bl. 185.

Gcnoo: op zyn bcuit het middaag-

maal ten Hove bl. 19. en bl. 183 •

zic verder op Prieftas. De kapella-

neii van de Hof- kapel en andcrc ge-

benenceerde perzoonen mogtcn gce-

ne inkomftcn van hunne Vicaryenge-

nictcn, ten zy in peizoon dczelvebc-

dicnende bl. 220. 221. 222. Dit

had mede plaats ontrent alle de ka-

pitulairen bl. 213. Dog verwierven

in den jare 14S2 vryheid om zeven-

tig dagen in 't jaar afw'czig te mogen
zyn , mits niet meerdcr dan 3 tcflFcns

bl. 223. Zekeren Meeker Ferdinand

Bont Kanunnik van dczclvc kapellc

daar van door Aartshcrtog Maxiinili"

rtrt» uitgczondert bl. 224. Brief van

den zebcn dies aangaandc, ByiageR.
Kapellanye, zie Vicatye.

Kappelle [ Heer Jan van dcr"} Ka-
nunnik van het kapittel ten Hove bl.

247. Vicaryc inde Hof- kapel door
hem gcftigt. bl. 247

Kappelle [ Hecr Wolferd Jacobsz
van der~\ Kanunnik van het zclvc ka-

pittel. bl. 2(Jo

K A p E L L e [Hecr Jan van der~\ mede
Kanunnik en Vicaris in de Groote
kerk. bl. 261

Kapel LETjEvandcn Hove, jegen-

woordig de Rcquert-kamer bl. i2f.

Oudtyds pleeg aldaar voor 't aangaan

van de befoignes van den Raad een

mifle gcdaan te worden bl. I2f.

Door wien zulks gcfchicde en vvat

daarvoor genooten wierd bl. 125.

vermocdelyk de Kapelle van St. Tvo.

bl. 125. A [f]

Kapittel van een Dekcn en twaalf

kanunniken door Hertog Aalbert van
Eeyeren in de kapelle ten Hove opge-

regt. bl. 186. c3orzaak daar van door

verfcheide fchryvers verfcheident-

lyk verhaalt. bl. 187. 188. Twyfeling
ofhet door Hertog Aalbert van nieuws

opgeregt, dan ofhetalleen vermccr-

dert zy bl. 188. Nader ondcrzoek

en verklaring van de waare oorzaak

vandeszelfsftigtingebl. i8p. Dcvier
prebenden reets te vooren daar gewcell

zynde door Hertog Aalbert in 'tnieu-

we Collcgie ingelyft bl. i8p. Fon-
datic-brief van het voorfz kapittel bl

.

iSp-iyi. Twede Latynfche brief

ondcr andcren meldende eene gifte

van een ftuk van het H. kruisendoor-

nekroon door den Koning van Vrank-

ryk aan 't zelve vercert bl. ipj;

1 94. Het kapittel word door Pans

Grcgoriusden XL bekragtigt. bl. ipj-.

198. Is voor de ecrfte rcize in den

jaare 1369. vergadertgeweellbl. ip8.

Pogingen van Hertog Aalbert tot ver-

kryging van vrydom van regts-gebied

voor het kapittel bl. ip8. Verkrygt

wel een eige regtspleging over des-

zelfs leden , dog met hooger beroep

aan den Biftchop vanUtregt bl. ipp,

Bulle van Paus Gregorius dies aangaan-

dc bl. I pp. 200. verkrygt eindelyk

mede gcheele exemptic van het ordi-

Bbbbbb naris
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naris RcgtJgcbied van den Biflchop.

bl. zoo. Bulle van den zclven Paus

dat beveftigcnde bl. zoo. Rcgclenen
ftatutcn voor het zelve kapittcl bl.

201. en Bykge O. Ondcrhoud en

inkomIten van het zelve bl . 201. Ec-
nige kapclleryen het zelve Collcgie

ingclyft, bl. ioi. Giftc van gocde-

rcn en inkomften aan het zelve in den
jare i 5 8 5 . bl. 201. Zekei e ticn mcr-
gen lands aan het zelve door Her-
togyfall/crfycrkogt. bl. 202.. diedcr-

zelver giftcn , renten , enz confir-

tneert, cnhunne goedcrcn enpcrzoo-

ncn in zyne befchcrming neemt bl.

202. 205. Gifte van de fchoolc van
den Hage aan het kapittel bl. 10^.

146. Hcrtog /^iZ/ewz Ijclooft deszelfs

diiincn en wildcrniflen by MonJIer en
's Gravezande tc bewaren en zeker gc-

tal konyncn 's weeks aan 't zclvc te

zuUen levcien bl. Z04. Aftedaarvan
van den jaaie 1407. bl. 204. 205.
Vergunt aan het kapittel, om den j^n-

gel , zeker ituk lands by 's Gravezandcy
te mogcn bcdyken, en vcele voorreg-

ten voor de bedykers bl. 20f. 206.

Verfcheide kapelleryenin het zelve in-

gelyft, bl. 206. 207. Begiftigt met
nieuwe renten en nicuAve fondatic-

brief door Hertog Wtlkm bl. 207.
zo8. Gifte van de kerk van den Burcb
op het ciland T^exel met alle hare in-

komften aan 't kapittel bl. 208. Wel-
ke voor zckercn tyd ter bediening

werd uitgegcven , en wat daarvan

trokkcn. bl. 208. A(x). Verkry-
gen mede de collatic van de nieuwe
kerk te Delft en van de kerk teHeern
bl. 208. 210. Redenenwaaromhun
dit vcrzoek word toegeftaan bl. 2op.
Die van 't kapittel mogcn met den
bode van den Rcntmeefter van Noort-
holland hunne fchulden inpandcn bl.

210. Brief van Hertog y/i?/M/ dies

aangaande bl. 211. Vcrmogtcn ook
regtsplegingcn tc oefFenen bl. 211,
Mandement dienende tot bevcftiging

van het zelve bl. zii. 212, Waren
vry van fchot , wagt en anderc dicr-

gclyke laften bl. 212. Handvcftvan
Hertog jialbert dies aangaande bl.

112. 21
J. Vrydom van excys voor

dezelve bl. 213. Twee ftukken
tiend-land binnen den Ambagte van
'sGravezamleAootYiextog Jan van Be-
y$ren aan het zelve vergunt in wi/Teling

van zekere jaarlykze renten bl. t\6'

11 J. De goedcrcn van het kapittel

nadcrhand by de Staten aangcflagen

en gevoegt aan de Graaffclykheids

Domeinen van Noortholland bl. 217
L'itfpraak van het Hcfopde qucftie

tuflchen het kapittel en cen Paftoor

van den Hage over het regt vantrou-
wen , enz bl. 21 p. Voornaamftc
bedienden van het zelve kapittel bl.

2r>2. Contract met die van Df/f/dat
d'een des anders zangcrs niet onder-

huuren mag bl. 263. 264. Laften

en inkomften van het zelve kapittel.

bl. 264. 26)-

Kapittel-duinen, zie Duhia;.

K A R E L de 1 1. Koning van Engeland

voor zyn vertrek uit den Hage in den

jare 1660. plcgtig ter Vcrgadcringc

van haar Hoog Ivlog. ontfargen bl.

155. als mede door haar Ed: Gr:
Mog: de Heeren Staten van Holland

in hunne Vcrgaderplaats. bl. i f 0. 1
5

1

Karel de V. [Keizcr] beftrhryving

van een gcfchildert glas door den zel-

ven in de groote of St. Jacobs kerk
gefchonkcn bl. 280. Docd ontrcnt

den jare 1^56 het Voorhout beplan-

ten bl. 3P<J. Piaccaat van den zel-

veti tcgens het fchenden der boomen
aldaar. bl. 7,^6. 557

Kastelenye van den Hove waar-
fchynlyk ter plaatze daar eertyds de
kanonezic van 't kapittel ten Hove
ftond bl. I J 2. Wanneer die ge-

bouvvtzy, isonzekerbl. ij2. Was
voorhcen allcen de woonplaats vande
Kaftclein van 't Hof, dog nu een ci-

vile gcvangenis bl. 153. Indejaren
1584. en ifS6. daartoe nog niet ge-
bruikt bl. 132. A [a-]. Oude om-
ftandigheden ontrcnt de Kaftelcnye.

bl. IJ5

Kastelein of Concherge van de
Kaftelcnye by den Hove aangeftelt of
geapprobecrt. bl. 1 3 3. Bylage L.

Katholyke, zie Rooms - Kaiholy-

ke.

K A Tw Y K , hofvifch aldaar te betalcn

,

en de Schevelingcrs vry daar van

bl. r4
Keizers-hofj de jegcnwoordigc

kamers en vertrekkcn van de Staten

Generaal met het quarticr van de Raad.
kamer van Brabant waren eertyds des

Keizcrs hof bl. 1 37. Rcdencn waai -

om dawtoe vcrkoren bl. 137. Na-
derhand
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derhand den Grave van LeiceJIer inge-

ruimt bl. 1 37. Eindelyk by refolu-

tic van de Sciiten van Holland, voor

haar Hoog Mog. geaccommodeeit.

bl. 138
K E L D E R s ; vcrfchcide keldci s van

den Hove van Holland wat daar in

bewaarc werd en waar toe vooiheen

gcdicnt hcbbcn. bl. i ip
Kenenburg. 't Huis van den Hcer

van Kencnbuiz bl. 749. Jegenwoor-
diyc bezitter. bl. 7^0

Kerkelyk. Befchryving van't Kcr-
kelyke bewind en bellier in den Ha-
ge bl. 340. Hoe de kerkelyke dienfl

m de Franfche kcrk tegenwoordig
verrigt word. 40b'

Kerkelyke, zie GceJIelyke.

K E R K E N { "van Eikenduinen.) Zekere
J<apel aldaar aan de Maagc Maria toe-

gewyd, al in den jaare 1316101 eene

Parochiekerk verheven bl. ip. De
Kapella;m was cen van de vicrPriefters

die de kapel ten Hove bedienden bl.

19. en 185. Hoe verre hct kcrkge-

bied Itrckte bl. 20. Om de nabyheid

van dc Hoofd-kcrk van den HagCy als

onnodig afgekeurc bl. 21. Het ver-

zoek om die le mogen behouden,door
de Staten afgeflagen bl.21. Word in

den jaare 1^81 afgebroken bl.iz. De
buuren van Eikenduinen met die van

Loosdtiincn onder eene Parochic ge-

bragt , en de kerk van Loosduinen ten

gcbruike gegeven bl. 2 3. Jcgenwoor-
dige ftaat van de kerk van Eikendui-

nen. bl. z6
( van Loosduinen. ) Middelen tot

reparatie en onderhoud van dezelve,

by de Staten aangewezcn bl. 24} ook
gcaccordeert een klok , uurwerk en

wyzer in den tooren te maken , uit

inkomilen van 't Convent aldaar bl 2f
• (van Schevelingc. ) De eerlie al

in den jaare 1470 door de zee ver-

ilonden bl. 27. Kapel oiidstyds al-

daar , en het regt van (Jollatie aan

Graaf IVillcm van Beyeren opgedra-

gcn bl. 38. Deze behoorde onder

den Paftoor van den age , dog na-

dcrhand daar van afgefchciden en tot

eene Parochie-kcrk verheven bl. 39.

Gelchil tufTchen den Procureur-Ge-

neraal en Kcrkmeefters van Scbevelin-

ge^ over de boete geftipuleert by die

teparatie, en uitfpraak van den Hove

daar op bl. 39. Acte van fcheiding

van dcrzclver gocderen bl. 41. De
kerk \'an Scbevelinge door wien be-
dient bi. 45. Had tot Patroon de
Abt St. Jiitonius bl. 43. Lylle van'

't gccn de kerk win Scbevelinge jaar-

lyks inoell uitkecrcn bl. 46 tot 48.
Voordeelen en rcchten van dezelve
oudstyds bl. 48. Zekere penning van
de vilch op 't lira nd afgeflagen bl.48.

't Recht van de Vuuiboct bl. 49. j-o.

Tweed'- kerk aldaar gelligc bl. fo.
Heieft in de Spaanfchc tydcn vcel ge-
Icden bl. fo. Ordre tot herftcllinge

van dezelve bl. 50.fl. Naamlylldcr
Leeraars zedert de hcrvorming bl. fz:
Oplchrift by het bckkenecl van zekere

groote vifch in dezelve kerkc. bl. 60
>

(
van 's Gravcnboge. ) Dc groote

of St. "Jacobs kcrk bcfchreven bl.

273 enz. zie verder op Groote kerk.

De K.oofler kerk , oudtyds St. Vincents-

klooller en kerk bl. 364, enz., zie

Kloof,er- kerk.

De Nieuwe kerk bl. Jp8 cnz-, aie NieU'
we kerk.

De Franfche kerk , voorhcen de Hof-
kapel bl. 402 tnz. ^ zic Hof-kapel en
Franfche kcrk.

De Engelfche en Hoogduitfche kerk bl.

4 1
3 ., zie Engelfche kerk.

De Lutherfche kerk bl. 416., zit Lu-
therfche kerk.

De Remonflrantfchc kerk bl. 420., zie

Remonfirantfcbe kcrk.

De Mennoniten of Doopsgezinden vcr-

gaderplaats of kerk bl. 422., zie Men.
nonilen.

Katholyke kerken bl. 42 5., zie Roomfch'
Katholyke.

Kerken of Synagogcn der Jooden , zie

Synagogen.

Kerkendienst, zie Kerkelyke.

K E R K e N R A A D , uit Wat Lcden be-

ftaat , en wat daar in verhandelt word
bl. 340. Vcrgaderplaats van dezelve

eertyds de Sacriitie van de groote. of
St. Jacobs kcrk. bl. 361

Kerk- gebied van Eikenduinen
,

hoe verre zich uitilrekte bl. 20. Ge-
fcliil luirchen het Kapittel van den

Hove en den Palloor van den Hage
over het kerk-gebicd bl. 26f. Vcr-
drag-poinften nopende het zelve bl.

266-2C8. en Bylage W.
Kerkhof. Het nieuwe of Noordcr-

. Bbbbbb 2 ke>k-
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kcrkliof, door wien en wannecr aan-

gclcgt. bl. 400

Kerkmeesters tot Schcvelinge ,

en gefchil over derzelver aanfklling

bl. 44. Oidrc van den Hove daai-

ontrcnt bl. 44. Twccde gefchil over

hct vcrkiczcn en aanftcllcn vanKcik-

mccfters aldaar bl. 4f . Provifionccle

uitfpraak van bet Hof daar over bl.

4f . 4^. Hec Keikmecflcifchap van

ouds alomme in de hoofckeiken

een van dc vooinaamfte bedicningcn

bl. 31 ^. Wat hun wcrk was bl 313.

343. Van de groote kerk ni den Ilage

eertyds ondcrlchciden van dc Get) dc-

mcefters, dog nadcrhand by den an-

deren weder gevocgt bl. 3 1 3 , in den

jaare 1568 weder in tween vcrdeck

bl. 313. A£tc van den Hove dies-

aangaande bl. 313. 314. Wieiden
eertyds aangeftelt door denBailliu van

den Hage uit naam van den Graaf bl.

343. Afte tot beveftiging van dien,

Bylage E. E. Naderhand door de

Magillraat van den Hagc bl. 344.
Zyn tans gcmeenlyk de vier oudllc

Burgemeclters bl. 344. Hcvig ge-

fchil over de adminillraiie van Kerk-
meefteren enz. in den jaare if2.4, en

fententie van den Hove dieswcgcn

bl. 344. 345. Inftruftie voor dczelve

in dien tyd gemaakt bl. 34f-349.
Naamlyft van Kcrkmecfteren van de

groote of St. Jacobs-kerk bl. 350.

3fr. Van de Kloofter-kerk. bl. 38^
Kerk-straat, zie SibeoIJlraat.

Kerk-verzameling, zie Claffis.

Kermissen in dtn Hage ^ eertyds

twee , de eene in Mei , werdcndc de
Hof-kcrmis genaamt , en dc andcre

in September , zynde de Bamis of
Haagichc kermis. bl. 707 A {q)

Ketel. J het huis van den Hccr van
den Ketel ^ naderhand 't Hof van Bre-
derode bl. 755, 7\e Brcderude.

Ketelaip. {My. Jan) Zangmeefter
van 't Kapittcl ten Hove ; voorwaar-
den waar op hy 't Zangmeeltcrfchap

aanneemt. h\.^6z
Ketterye, gcloofs onderzoek daar

tegens , zie Inquifaie.

Keurhuis, Gout - en Zilverfmits-

Keurhuis. bl. 161

K.LADSCHILDERS bchoordcn te

vooren onder een gilde met deKonft-
fchilders, tans daar van afgezondcrt

bl. 641, Rcdc van deze afzonde-

ring, bl. 641 6^z
KlEERM AKERS - GILDE, St. jatf

en St. Francifcus patrooncn van het
zelvc bl. 301. Is a) in den jare 1 505-.

in de groote kerk bekcnt gcwceft bl.

501 . Gedigt van den Hcer Johannes
FoUcnho'vc op dcszclfs gildebord oFta-
fcrccl in dezclvc kerk. bl. 506. 307

Klokken J Aan die van Loosduinen

door de Staten van Holland vcrgunt
een klok , uuiwerk en wyzcr in den
toorn te mogcn makcn uit de inkom-
ilen van 't Convent aldaar bl ly.
Klokkcn in den tooren van de groote
of St. Jacobs kerk in den Hage eertyds

gchangcn hcbbendc, waar \an'cr een
m den jare 1 575-. tot kanon vcrgotcn
isbl. 27P. ConnmiHic van de Staten

daar toe vcrlecnt. bl. 179. Zwaarrc
der iegenwoordigc klokken bi. 280

Klooster - KERK voorhcen ge-

noemt St. Vincents kloofter en keik
bl. 364. Door v.'ien en wannecr ge-
bouwc bl. 354. 365. De Abt van
Middclburg bekragtigt dcszclfs flig-

ting cnneemt hetaan tot een Convent
zyner ovdrc bl. 36$-. Door 't kapjt-
tel te Eiford ook voor een Convent
aangenomen bl. 366. Door Vrouw
Matgareta bcgiftigt met zekere goe-
deren bl. 366. Insgelyks door Her-
y.ogWi]lem den VI. met eene jaarlyk-
ze rente bl. 367. Vronw jinnaSta-
linne -van Kortkene befchcnkt het zelve
met een kelk en andere ornamentcn
tot den dienft bl. 368. Verbintenis
van 't Convent daar tegens bl. i6\i.

Y^9- Als niede Heer Lodcw^k Ba$-
taaid van Hertog {VHUm den VI.
met zeker hoofdgcld van het Veer te
Vliffingcn bl. 369. 570, 't wclk na-
dcr door Vrouw Jacoba van Bcycrcn
bevelligt wcrd bl. 370. En goetgc-
Jceurt door Hertog Jan van Beyercn
bl. 370. 371. De Prior van dit

Convent met alle dcszclfs gocderen en
pcrzoonen door Hertog Philips vcn
Bourgondie in befchcrming genojii-n
bl. 371. Zekere jaarlykze rente in-

gedagtenifle van "Hertog Jan van
Beycren., door Frank van Borfelcnv.v
nicuwt bl. 371. Ander inkomen
van het zclvc kioofler bl. 372. 375.
Termyncn of predikbcurten om te

bcdienen a;in het nieuwe Convent toe-
gevTzen bl. 374, wclke naderhand
door Vrouw Ma)gareia van Oojienryk

vcr-
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verandert zyn bl. 375". Pliccaatno-

peiide dezelve tcrmynen bl 576.

Befchryvingvan dekerk vandit kloo-

fter bl. 37^. Bro-deifchap van St.

Vmccnthis Fcrrarius aidaar opgcicgr,

en plegtige ommcg.ing tcr zyner cere

bl. 377. Veele Voiltelyke en aan-

zicnlyke perzonagien in dezelve ker-

ie begraven bl. 377- enz. Graf-

fchviften aidaar te vinden bl. 381. cdz.

Deze kerk zedert de reformatie tot

den jare 161 7. tot een Arzcnaal {j,e-

bruiktbl. 384. Verfcheide kapellcn

ccrtyds in en aan de7elve geftigt bl.

384 enz. Ecn gefchikiert glas by Je

Staten aan dezelve kerk gegevcn bl.

387. Hoc, en by wat gclcgcntheid

deze kerk in den jare 1617. weder
tot de oeflFening van den Godsdicnll is

gebruikt geworden bl. 387. Krygt
daar door den naatn van Prince - kerk

bl. 3S8. In den jare i6zf aan die

van den Hage gelaten bl. 388. Eg-
tcr onzekcr ot ooit in Iiet bezit zyn
gewcertbl. ?88. DeGecommittecr-
de Radcn hebben tans het opzigt d.iar-

over bl. 38 S. Naamlyft van Kcrk-

meellcrs en Rent neefters van dezelve

kerk bl 3S9. 390. Hocdanighcid

van het klooiter bl. 390. In 'c zelve

wierdcn 's Lands Privilegien enz be-

waart bl. 390-394. Word bezig-

tigt om tot een vergaderplaats van de

Staten te dicnen bl. 595 . 'v Kloofter

in eigcndom gfgeven aan 't St. Nico-

laas G.ifthiiis en de kerk ten behocve

van den H. Gccft bl. 3y5'. In den

jare 1 5 H 5 . het klooller afgebrokcn
,

dog kort da.irna weder geinterdicccrt.

bl 595

KlOVENIERS - DOELEj Z'lcSt. Sc-

baftiaajiS'Doele.

Koir-TSM AKERSGiLDE waar voor-

heen zyncbyeenkomithad. bl. 640

3C o N I N K ( Mr. 7'imant ) Kanunnik van

het Kapittcl ten Hove. bl. 1.0,6

I'CpNYNEN uit de Schcvelhigfche dui-

ncn in den jare 1666 iiitgerocit bl. if

A (0). Vcrlor aan den buurman van

Wejlerhcck om de konynen op zyn

kind komende te mogen vangen bl. 64.

Zckcr gctal konyncn 's weeks uit dc

duincnen wilderniflenby '"iGravez.an-

cle aan het kapittelten Hove belooft te

levcren. bl. 204
K.ooL-TUiN of Moestuin van dc

Graven, naderhand bckent met den

naam van des Stadhouders - tuin nu
het Plein, zie Picin, Commiflic van
den Graaf tot waarnemir.g van den
kooltuin bl. 181. Nog in den ji^rc

1531. zoo genoemt, ; Ihoewcl met
vrugtbomen beplant bl. 181. Bylage
N. Ontrent den jare 1630. uitgeioeit

en geeffer.t. bl. i8i
KooREN-Huisof Markt , wanneer

gcitigt en hoedanigheid van het zclve

bl. (^39. Waar voorhcen pleeg tc

wezen. bl. 639 A (z)
K o o R EN - M A R K T al vcrmeit in 1 397

bl. 7f. A [/•]

St. KORNELIS-KAPEL of Lc-
prooshuis bl. i\-j6 ^ zie Leproosbuis.

K o ^ T E R , van dc kerk tot Schcvcninge

door den Graaf a.ange{lclt j inkomcn
van het zelve kolteifchap bl. 43.

Koftcr van de Groote of St. Jacobs

kerk in den Flegu insgelyks by de

Graven verkorcn bl 3J'Z. dog de

Onderkofler van dezelve by wien,

onzckcr bl. 3fi. Eerllc koilers van

dc Hof-kapel en hun traftement

bl. 4gS
KouDEKERK. Hct vcrgcvcn Van de

Pailoryc aidaar compctccide aan den

Dcken van het kapittcl ten Hove.
bl. 218. zip

Krepels of St. yintonis orde ontrent

den jare 1480 in den HagehX. fo8.
werd in den jare 1488. by fcntcntic

van den Hove van Holland vernietigt,

* bl. fop
St. KrispynsoF Schoenmakcrs Gih

(7?, zie Si hcnmakers gikle.

Kroon i Een ftuk van de doorne

kroon aan de kapelle ten Hove door

den Koning van Vrankryk vereert.

bl. 193. 194
K R u I s [het Heilige J aan het Weftein-

devan den Vyverberg geftaan hebbcn-

dc bl. 83. En link van het hout van

hct hciligc kniis aan de kapelle ten

Hove door den Koning van Vrankryk

vereert bl. 19.}.. Kapelle ter cere van

hct zelve in hct Choor van de groote

kerk bl. 184. Gilde of BroedcVfchap

van het zelve tot Eikcndmnen bl. zi.

In de groote kerk alhier bl. 311 .•

Hoeveel hunne inkomilcn bcdroegen

bl 311. Derzelvergoederen aan het

Dolhuis toegevoegt. bl. 312

H. Kruis-gilde-armen, hoe"

danige eertyds inden //«^e. bl. 311.

Bbbbbb j
Kruit--
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Kruithagazyn voortyds agter dc

Kloolterkerk bl. 7I4. In den jure

1690. gefpiongen bl. 714. Dccrlykc

ruine en fch.ide daar door vcroorzaak:

bl. 714. Oorzaak van die ongcval.

bl. 717

L.

LA A N van de weflzyde van Spuy tot

hct zuideinde nu de Wagcihaat,

gcnaamt de Folderjlaan bl. 83. A
( ^

)

AANOfLAANSTRAAT Ceityds dc

Sullerflaanontrent i6jo. begonnenbc-

bouwc te worden bl. 83. A \^q) bl.

Pf. A(?)
Lakenbereiders, zie Lakcn-

drappiers.

Laken-drapperye vooihecn in

den Huge, zecr floreerende. bl. 6ij.

Vcrfcheide ftraaten en gragtcn hcbbcn

daarvan haare benaaming bckomcn bl.

625. Keuren in Ordonnantien opde

lakendrapperye bl. 625. en A i^k)

bl. 624. AVaar in hct ampt van

Waardyn beftont en by wien aange-

ftelt wicrden bl. 6Z5. Raammees-

ters en wat hun werk was bl. 62 f.

Wat lakencn aldaar bereid wierden

bl. 62.5. Die van den Hage ncvcns

andere ftcden ler dagvaard ontbodcn

over bet Tveeren van frauden in de la-

kendrapperye bl. 6z6 , als meue op

het ftuk van dc weverye bl. 6ij.

Dcze neering nadcrhand van tyd tot

tyd vcrloopen , en oorzaken daar van

bl. <5i8. De Magirtraat tragt die tc

herftellen door het vernieuwen van 't

glide bl. 619. (530, Kcure op 't raa-

mcn en uithangen van Likenen bl.

Laken-drappiers en Droog-

fcheerders onder een gildc gebrngc bl.

<Siy. Vrydom van ftads wyn- en

bier-accys voor dezelve. bl. 630
Laken-Hal. Vcrbod aan de inge-

zetcnen van den Hage van lakencn uit

te fnyden, ten zy ccn ftalle gehuurd

hebbende in de Lakcnhal bl. 45 1 . Het
zelve door volgende Graven vcrnieuvvt

bl. 451 . 452. Naderhand door de Sta-

tcn van Holland bevclligt bl. 433.

434 , met bygcvoegde pcnalitcit le-

gens dc vvanbetaling van 't voorfz

rcgt bl. 454. Laken-hal of tVolle-

'wanthu'ts , waar geftaan hecft bl. (J20.

Bniten dezelve mogt gccn Inkcn uit-

gefr.cdtn worden bl.dioj 't wclk in

vcrzuim geraakt , door Vroiiw 'Ja.^o-

ha veri.icuwt word bl. 621 , en dcor
Philips lan Bourgvndie naclcr bcveibgt

bl. 6ii. Eifch van den Rcntmeellcr
en Procureur-Generaul tcgens de over-

tredcTS. bl. 621. 6iz
Lamotius (.Juhamcs) in 1604. tot

Piedikant in den Hage berocpen bl.

334 en A ^m) } was uc twccde Wal-
khc Prcoikant. bl. 4C7

Lange {Hccr Hendrik-Jacoh de) Ka-
nunnik van het kapittel ten Hove bl.

246
'sLands Geschuthuis, zic Ce-

fchuthuis.

L A p s T R A a T J E , oulings de ulnne of

Hannc-nxilte[iiaat , al bckent in iitn

iaarci3f6 bl. 74 A [b). In vroege

tydcn door futzoenl)ke luiden be-

woond bl. 74cn7f A (/j). In den
jaare i f67 de Lapfii aat genaarat ul. 7f

Latynsche Schoole, zic

Schoole.

LAVANDERYEjOfLAVANDIERS-
H u I s van dc kapcllc van den Hove ,

cudtyds op 't Buiten - hof bl. 167.
Gifte van het zelve aan Gcerkf Ben-
zcr, Deurwaarder van de Staten bl.

i<58. Naams - oorlpronk en wat het
zelve gewecft zy bl. i6'S. A {s)

Lazarus of Leprooshuizen,
oudtyds zeer mecnigvuldig , en nice

giootc vrydommen en privilcgien

vooi zien bl. 471) A (a.) Van hec
Leprooshuis of St. Ktrnelis kapel ia

den Hcige^ zie Leprooshuis.

L E e N H o F in den jaare 1681 opgercj't

en de grootc Comparitie-kamer viin

den Hove van Holland daar toe afge-

zondert. bl. 125-

Leenhove van Braband, zie

Brabai;d.

Leenkamer van Holland,
wat daar bewaart word bl. 120. Ou-
de ver^ierzelcn van een altaar aldaar

gevondcn. bl. 121
Leenkamer van den Hove
VAN Ho r- land , te vooren dc
groote Comparirie-kamer ; waarom
zoo gcnaamt bl. izf. Nadcrhand tot

ccn bcfuignc-plaats gebruikt. bl. lif
L E E n I N G. Stads JVank van Leening,

hct ooltclyke gedecke van 't Spin-
hiiis daar toe gebruikt bl. 6^0. Der-

zel-
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ttlvcr rccht quam ouvvlings den Gi li-

ve toe, die <Jat by o£trooi aan icktre

pcrzoonen vergundcbl. 6f i. Supcnii-

tcndant ofCommiflaris-Gencraal over

dczelve bl. dfl. V/anneer die Bunk
in den Hage opgcregt zy , is onzekcr

bl. 6f i. Oftrooivooidezelvc bl.6fz-

^f4. Montaiit van belecnde panden
in den jaare 1644, ^'* <55T* Aange-
wentie moeite by de Statcn tot onc-

flaging van deze voekcraars bl. <5f f.

Relblutie by hen nadciband op dat

fluk gcnomen bl. (Jj-f. 65*6. 'c Regc
van de Bank te houdcn zedert door de
Steden aan zrch getrokken bl. ^5<5.

Redencn daar toe bl. 6^6. Nadere
kcure op dezelve. bl. 6f 6. 6f7

L E E R A A K s , zie Predikcititcn.

Leicester ( de Giaaf van ) de ka-

mers van de Heeien Staten Genciaal

en andere voor den zclvcn ingeiuimc

bl. 1 37. Refolutie van de Staten van
Holland dicsaaiigaande bl. 1 37. Rand
van Statcn ajn den zclven op zckere

voorwaardcn tocgcvoegt bl. 145*. zie

hier van verdcr op Raad van State.

L E I n E N , twee Logcmcnten der ftad

Leiden op 't Biiitcnhol", als een voor

de Gedeputeerden tcr Staats-vcrgadc-

ring , en een voor den Gccommittecr-

den Raad wcgens die ilad. bl. i65

L E I D F. N ( Hecf Philips van ) Kaniin-

nik van 't kapittel ten Hove bl. 242 i

was in groot aanzicn by Hertog J4 li-

Ictn van Beyeren bl. 24 z j door den

zelven tot zynen Sccietaris aangeftclt

zyndc , word door Hertog Aalbirt

daar in bcvcliigt bl. 243 j die hem
00k tot zynen Afgczant te Rome ge-

bruikte bl. 245. CommifTie voor den

zelven om des Graafs en 's Lands za-

ken by den Pans waar tc nemen bl.

143. M''ord daar na ProfefTor in i^e

Rechten te Parys bl. 243. Ambafla-

deur van Hertog Jalbert aan Fans

Gregorius bl. 243. Twee Vicaryen

door hem gcftigr bl. Z4f . Maakt zy-

nc Boekerye ten gcmeenen dicndc bl.

Mr
LeprozenoF Lazeren den Hage ont-

zegt , en laft op 't Gcregt o:n dat uit

te voeren hi. 477. Onderzoek op de-

zelve door de Mecftcrs of Gczwoo-
rens van de St. 'Jacobs knpel buiten

Haarlem^ alvorens zyjn 't hnis qua-

men en weder uit gingen bl. 479.
Spcciaal Privilegie diesaangaande bl.

479 A (<:). Placcflat tot intcugeling

ckr door 't land loopcnde Leproozen
bi. 4S0. Briefvan de Rcgenten Vaii

't Lcprooshuis dcr Had Hasrlcm aan
de Rcgenten van 't Ziekenhuis in den
fhge bl. 48 1 . Wat de zieken cer zy
in 't huis ingcnomen wiCrden, daar in

moeften brengen bl. 482. Lit wac
middelen dezelve ondeihouden wier-

dcn bl. 482. 483. Collefte in de ker-

ken tot Monflcr en 'j CravczarJc voor
dezelve gedaan , naderhand door Kcrk-
meeftercn afgekogt , en nog hcdcn

verantwoord bl.483. Plegtigc om-
megarog ccns jaars door den liage met
poppen , als medc door hct gantfchc

Wellland, om een generale collc6tc

te doen. bl. 485
Leproos-huis of St. Kornelis kapel

aan 't inkomen van den Hage aan den

Delffchen ry-weg gelegen bl. 47<).

Onderzoek wannecrdeze kapel gcltigc

zy bl. 47 (5. 477. Authorifatievandcn

Biflchop van Utrecht tot hctinwyden
van *t altaar aldaar bl. 477. Inwy-
ding van het zelve bl. 478. Vernieu-
wing van 40 dagen indulgcntie tever-

diencn aan 't zelVe altaar bl. 478.479
en Bylage P P. Verfcheide Viciuyen
aan 't zelve gefondeerc bl. 479. De
kapel in een vergadcrplaats der Re-
gcntcn verandcrt bl. 479. Gefchilder-

de glazen aldaar bl. 479. Hoedanig-
heid van 't huis bl. 479. Vooncgtcn
van hct zclvc, en daar onder de vif-

fcherye in de vyver en wateren om 't

Hof met en nevens dc Mcefters van

't St. Nicolaas Gafthuis bl. 484 en

Bylage Q_Qi Confent aan dc Lc-
proosmeeflcrs om den wcg van ^zn
Hage tot aan Rysivyk te mogen be-

pooten bl. 484. Dit buys was mcde
al in vorige tydcn een Provenicrshuis

bl. 48 f. Jegenwoordige ftaat en plai-*

zantegelcgemheid bl. 485. Hoe hct

geregcert word bl. 4Sf . 486. Naa-
mcn der Rcgenten bl. 486 > alsmede

van de Rentmeelleis. bl.487

L IM I T E N van den Hage zoo als die

ecrft in den jaare 1370. voorkomen
in een Hantveft van I-fertog ylalbert

bl.71. Uiterltc palen van den Hage
ontrent het midden van de vyftiende

eeuw bl. 81. in den jaare if 51. bl.

84. Uitzctting van den Hage in en

na 1626 bl. p5. pf. Straatcn in dc

jaarcn 1644. en 1646. aangclegt bl.

96
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96. laatfte vcrgrooting in 1706

bl. 97
L I M M I N G E M ( Toknt 'van ) Vrouwe

van Egmoncl en YJj'cljiein--, memorie of

jaargctyde van deceive. bl. 517
Linden ( Heer Wtllem van der ) Da-

mas zoon, Deken van de Hof-kapellc

en algemeen Vicaris van Utrecht bl.

zyj , wieid in if(5i Biirchop van

Rucrmonde ^ in if65 Onder-inquifi-

teur over Holland, Zceland , Utrecht,

Geldcrland, Friesland , en Groeningen

bl. 239
L o D E w Y K ( Heer ) Baftaavt van Her-

tog IVllkm den VI. begittigt bet St.

Vincents - klooiler en kerk , nadcr-

hand de klooiler-kerk gcn^amt, met
zeker hooftgeld , komcnde uit het

Veer te Vliffingen bl. 369. 370.

Word aldaar bcgraven. bl. 373. 379
Lombard, zie Lcening ( llads bank

van)

L o o s D u I N F, N een Dorp ten weften

van den Hage gelegcn bl 16. De
buuren van Eikenduinen met die van

Loosduinen onder eene Parochie ge-

bragt , en de kerk van Loosduinen ten

gebruike gegeven bl. 23. Loosduinen

vermaart door deszclfs Abdyc bl. 26.

Is gclcgen onder twee verfcheide Ju-

risdiftien bl. 16. x-j. Van deszclfs

kerk, zic onder Kerkcn.

LoRRESTRAAT vemielt in den jare

14.50. bl. 80. A (/). Eerfl: in den

jare 16 17 beRraAt /to/. Roomskato-
lykc kerk in dezelve. bl. 424

L o T E RYE ten behoeve van de groote

of St. Jacobs kerk in den Hage in de

jaren if47. en if48. bl. 549. Au-
thorifatic en commiflie van den Hove
tot het opnemcn en iliiitcn van de re-

kcning van dezelve bl. 549. 5fo.

Loterye tot onderfteuning van het

Wecshuis. bl. f3x
LoTius (Ekazar) in 1652. Prcdi-

kant in den Hage bl.
5 35. Brief van

den Hove van Holland aan de Magi-
llraat van Geertruidenberg wegens de

beroeping van den zelvea. bl. 335.
A (-j)

St. Lucas of Schilders - gilde, zie

Schilders -glide.

LusTHUiZEN onder Haagambagt ge-

Jegcn, TFeJlkamp bl. 6"^. Zorgvliet

aan den wcg van Scheielingc bl. 68.

't Huis van den Prins van Hcffen-Pbi*

lipjlal bl. 68
LUTHERSCHE - BURGWAL be-

kent in den jare 1626. met den naam
van Sufterfloot. bl. 94. A(/)

LuTHERSCHE-KERK in den jare

1620. voor een gedeelte geltigt,

dog naderhand voor dc helft vcrgrooc

bl. 41(5. Bcfchryving van het gc-

bouw van binncn bl. 416. Graf-

fchrift ter ecrc van den Baron Caret

IVillini Sparre bl. 417. Ander ge-

denktcken van den Heere Johannes

Schelhammer in dezelve keik bl. 417.
418. Cierlykorgcl bl.4iS. Naani-

]yft der Predikanten. bl. 419

M.

MA ATscHAPP YE (oollindifche)

zic Compagnie.

M A A RN (Heer Zivcder "van der) Ka-
nunnik van het kaplttcl ten Hove.

bl. 2f7
Magazyn van het kruit, zie Kruit-

magazyn.

Magazyn van Ammunitie , zie uim^

munitie en Gefchulhuis.

Manege, Academic Militair , of

oefFcnplaats voor ridderlyke exerci-

tien, x\e jicadcmie militair.

Mare (Heer Johannes de) Kanunnifc

van de Hofkapelle, was ook tegelyk

Officiaal te Utrecht. bl. 242
Margareta ( Vrouw ) Heerlyke en

pragtige tombc van dezelve in dc Hof-
kapelle. bl. 269

Margareta %'an Kleef tweede gc^

malinne van Hertog Jalhcrt vanBeye-

ren, lligter van het klooiter van St.

Vincent met deszclfs Icerk bl. 564.

Begiftigt het zclvc met zckere goe-

dcrcn bl. 366. Word aldaar in ecnc

cierlykc tombe bcgraven. bl. 337
St. Maria kapel ten Hove,

zie Hofkaptl.

St. Maria K A pel op de Spui-

bruggc, jcgenwoordig dekapel-brug-

ge genaamt bl. 4Tf . Nog een kapcl

van dezelve in hctChoor vande groo-

te kerk bl. 2S4. Altaar van dezelve

in de voorfz kerk bl. 317. Kapelh-
nye aan het zclvc gcvciligt voor de

ziclcn van Graaf Floris en andcren door

den Abt van Midddburg bl. 274.
bcvefligt door Graaf //'///cw den III.

bl. 275*. 276. Zic ook. bl. 317.

St,
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St. Maria in Galilea Con-
vent aan den Pootwcg bl. 472.
Wierd 00k genoemt het Sujierhuis

op *t Spuy bl. 475. Welke namen
00k zomtyds ondcrling verwjfTclc

wordcn bl. 473. A {x). Is nader-

hand afgebroken en op den grond ver-

fcheide huizen gebouv/t bl. 473.
Derdehalve mergcn lands by de Magi-
ftraat van den Hage gckogt bl. 474.
Zegel van dit convent. bl. 474

Makktenj menigte van ruime plei-

nen en openc markt-plaatzcn in den

Hage bl. p8. Van de verfcheidene

raarkten alda;ir, zic op hare byzonde-
re naamen.

Mathenessej 't huis van den Heer
van Mathencffe te vooren dat van den

Hecr Reitiout van Brtderode , zie Bre-

derode.

M A u R I E R ( de Hcer Benjamin du )

Ambafladeur van Frankyyk , grat-

fchriftopdeszelfs vrouw inhetChoor
van de groote kcik. bl. 291

Maurits } het Huis van Prins Mau-
rits van Najfau bl. 7f 5. Door wien
gebouwt en waar gelegcn bl. 753.
Geftalte van het zelve zoo van buiten

als van binnen bl. 7f4. In den jaie

1704. afgebrant en daarna weder op-

getimmert bl. 7f4. Werd by de

Staten in huur gehouden, en tot het

onthalen van de Afgezanten gebruikt.

bl. 7f4
Meeu of Myau (Heer Nicolaas) Ka-

nunnik van het kapittel ten Hove-
bl. 247

M e M o R I E ofJaargetyde , zie Jaarge-

tyde.

Mennoniten kerk ofvergaderplaats.

bl. 4z2
Merle df Mcrula ( Hcer Engel IVil-

lemfz de ) Priefter te Heenvliet ; proce-

duuren overketterye tcgcns den zcl-

ven gehouden bl. 4f (5. 4f7. Word
op dc Voorpoortc van den Hove ovcr-

gebragt met bewilliging van den Hecr

van Heenvliet bl. 4f f^. A (/). Afte

van proteft van den zelven. bl. 45-7

Metzelaars-gilde; deszcUs

patronefle Ste. Barbara bl. joi.

bit glide is al in den jare 1497. in

Wczcn gewecft bl. 301. Gcdigt van

den Heer Joh. Folknhove op deszelts

tilde bord of tafereel in dc grootc

erk. bl. 303.

Mjddelbvrg (Abt van) zie Abt

van Middclburg.

Middelgragt ofSeheteldoeks-haven

al voor den jare Jj'97. gegravcn bl.

H. A ig)
MiEROP (Mr. Kornelis van) Deken

van dc Hof-kapel bl. 237. Wcrd
Raad extraordinaris in den Hove van
Holland bl. 237. Zyne commifllc

van Kcizer Karel bl. 257. Was al in

den jare iff<S. Prooftcn Aartsdiaken

mitsgaders kanunnik van St. Salvator

te Utrecht. bl. 237. A {m)
M I L I T A I R : Academie Militair , of

oeftenplaats voor Ridderlyke exer-

citien, zie Academie Militair.

Moerkerken (_Heer 'Nicolaas van)
gezcgt van Praet^ kanunnik van het

kapittel ten Hove. bl. 260
MouESTRAAT, waarfchynlyk al

voor den jare 1400. bewoont, werd
gemeld in een brief van 1403. bl. 78.

A(JF)
Monster, kapittclduinen aldaar ge-

legen
J

zic Duinen. Eertyds wierdcn

in de kerk aldnar aalmoeflenverzamclt

voor de arme Leproozenin den Hage,
't welk naderhand by Kerkmeefteren

afgckogt en nog jaarlyks betaalt wcrd.

bl.485
MuntKamer ( Gencraliteits ) bl.

161. Wie dnar in zitten en wat on-
der hun toezigt behoort bl. 161. i6z

MusTEAu (Mr. Petrus) Kanunnik
van het kapittel ten Hove. bl. 260

M Y D A ( Heer Antonius de ) kanunnik
van het kapittel ten Hove. bl. 147M Y L E ( Heer Cornelis van der ) be-

komt door koop het huis van de Hee-
ren van WajJ'enaar in den Hage bl.

728., waarvan breder op Wafenaar.
Onheilen den voornoemden Hecr over-

gekomen bl. 728. Refolutic , van
hem niet meer ter dagvaard te bcfchry-

ven bl. 728. 72p. Verzock vandei^

Koning van Bohemen , dat de Heer
van dcr Afyle weder in den Hage mag
komen woonen, afg^flagen bl. 730,
dog by dc Koninginne vernieuwt bl.

730. Word eindelyk tocgeftaan in

de Beverivyk te mogen woonen bl.

731. Is daarna in zyne voorige eeramp-

tcn ten vollen herftck. bl. j^i

Cccccc N,
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N.

NA A M L Y s T dcr Ridders van 't

Guide Vlics bl. z8f. z86. Dcr
Dckenen van de Hof-kapel bl. izf-

241. Der kanunniken, kapellaanen,

enz. van het kapittcl ten Hove bl.

242 - i6i. Van dc Priors van Sr.

f'ificcnts-Klooiierbl.-^j^. 374. Van
dc Paftoors van St. Jacobs kerk bl.

52f. 326. Van dc Nederduitfche

Vredikanten der Gereformecrde kcr-

ken zedeit dc Reformatic bl. 331.

Dcr Hoogduitfchc Predikantcn bl.

239. Van de Ordinaris Franfche of

Walfchc Predikantcn bl.410. Van
de Extraordinaris Franfche Predikan-

tcn zedert i68f bl. 4IZ. Der En-
gclfchc Predikantcn bl. 415'. Der
Predikantcn van de Euangelifchc of
Luthcrfche gezinte bl. '415. Der
Predikantcn \ an de kerk te Schevelin-

ge bl. f 2. Van de Kcrkmeeflers van
St. JacohsVcvk bl. 3fo. 3j'i. Van
de Rcntmrs. van dczelve kerk bl.

3fi. VandcKerkmrs. vandeKloo-
llerkerk bl. 389. Van de Rentmrs.

van dczelve kerk bl. 389. 3J)0. Der
Profeflbren Anntomico-Chirurgici bl.

607. 610. Dcr Rcgenten en Rent-
mrs. van St. Nikolaas Gafthuis bl.

448. 44p. 4fo. Der Regcnten en

Rcntmrs. van 't Leprooshuis bl. 486.
Van Dekencti, Regcnten en Rent-
mrs. van 't Sacraments Gafthuis bl.

j"oi - JOJ-. Van de Regcnten van het

Dol-enPeft-huis bl. fo8. Van de
Regcnten en Regentinncn van 't Di-
akonic Armhuis bl. jfp. Van ver-

fcheide altaaren in de St. 'Jacobs kerk

bl. 315. Van verfcheidc Vikarien

aan dczelve ecrtyds gcftigt. bl. 518
N A G T - w A c T , zie Wagt.
Nassau j *t huis van Prins Maurits

•van Najfau bl. yf 3 , zie Maurits.

NATH(Mr. Hendrik van der) Dekcn
van de Hof-kapel bl. 238.

Neck {Jan -yaw) Prior van St. Fin-

cents-VXooHtr^ Raad in den Hove
van Holland cnBiegtvadervan Vrouw
Jacoba van Eeycren. bl. 375

Nederhof wierd ecrtyds gcnoemt
het Buiten - hoF, zie Buiten-hof.

St. Nicolaas-Gasthuis het

oudftc Godshuis in den Hage. bl.

418. Door wien gcftigt bl. 428.

Wcrd door Hertog jiallert begiftigt

met de koren-maat, dc waag en elle-

maat. bl. 418. 429. Nog met ticn

ponden 'sjacrs, geveftigt op zyncdo-

meinen in Nooidholland bl. 42j>.

Tyd van dtszelfs ftigting bl. 429.

430. Verzekcringvan lentenaanden

kappell£tan van 't zclvc Gafthuis bl.

430. 431. Hoe dit huis by vervolgis

aangemcrkt geworden bl. 431. Ver-

bod aan de ingezetcnen van den Ha-
ge, van lakcnen uittefnyden en ver-

koopen buiten 's Graven wanthuis bl.

45 1 . Het zelve door volgcndc Gra-
ven vernicuwt bl. 431. 432. Nader
door de Staten van Holland beveftigt

bl. 433. 434, met bygevoegdc pcna-

litcit legens de wanbctaling van 't

zelve regt bl. 434. Het zelve Gaft-

huis ook door particuliercn begiftigt

bl. 434. 45f. Was ook bevoorrcgt

met de viflcheryc van de vyver van t

Hof. bl. 43 f. Het Fincents kloofter

in cigendom aan dit Gafthuis gege-

ven, en dc kerk tot behocf van den

H. Gecft bl. 39f . Onderzoek voor
wien dit Godshuis is opgeregt bl.

436. Word tans nog gcnoemt bet

Stippoojlen GajlhuishX. 456. Bedenke-
lykhcden daar ontrent bl. 436. Wic
de befticringc daar over hebben ge-
had bl. 436. 437. De Fifcaal door'c

Hof gelaft tc onderzoeken wat regt

de Suppooften tot het voorfz. Galt-
huis competcertjcn zyn rapport dies-

wcgens bl. 438. Afte nopendc het
regt van dc Suppooften van den Ho-
ve bl. 43p. Kapcl regt tegen over
het voorfz. Gafthuis door Hcrtog
Aalbert gcftigt bl. 439. Dc Abt van
Middelburg bewilligt het opregten van
't Gafthuis met een kapcl, klok,ka-
pelrie en drie miflen wcekclyks bl.

440. zie verder o^p Kapcl van St. Ni-
colaas Gajihuis.ytn Flceshal. De waag
te vooren door boden en dienaren van
dc Gafthuismcefters bedient , word
aan de meeftbiedende verpagt bl.44j'.

Placcaat waar by aan hen gcpermit-

tccrt wcrd dc Waag te verpagten bl.

44f . 446. Vernieuwing van het zel-

ve, bylage O. O. Jegenwoordig he-

ftier van het zelve Gafthuis bl. 446.
Befchryving van het gebouw bl. 446.
Gefchildcrde glazen in dezaal bl. 447
DeBayaartwaartoevoorhcengebniikt*

bl, 447. Naamlyft der Regcnten bl.

448-
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448. 449. en Rcntmecrfteis. bl. 4fo

NiEUBuRGj 't huis van den Hccr
van der l^ictilmrg bi. 745". By wicn
jcgcnwoordig bewoonc word. bl.74f

N 1 E u w E - D o E L E , zic St. Sebcijii-

aans - Dock.

N I E uw E Haven ontrent den jarc

\6to. opgelchoten en gcgraven, te

vooren genoemt <u gragt agter 's Haags
erf. bl. 94. en A (/)

N I E uw E K E R K in dcn jai e 1 649
door de Hceren van de Societeic ge-

lligt bl. 398. Bcgrooting van de

onkoften van dcn gantfchen opbouw
bl. 398. Gcltalte van dezeive bl.

^98. Wannecr en by wien de eerfte

ileen daar aan gelcgc is bl. 399.
Graffchriften van dcn Heer Prcfident

Paau bl. T^()() Cicrlyk gefchildcrt

orgcl bl. 599. Aan wien het gezag
over dcze kerk Tiaat bl. 400. Oude
benaming van dcn groiid, waar op
de kerk is gebouwt bl. 400. Gedigc
van den Heer Job. Foltenhuve op de-

zelve. bl. 400. 401
NiEUWE WESTSTRAAT, 'Lit HoO-

ge Nieuivjlraat.

NiEUWKoop : het Hofje van den

Heer van Nicwwkuop en deszelfs hoe-

danigbeid bl. fyi. fyi. Door wien

en waar uit gelligt bl. 5-71. Autho-

rifatie tot opbouw van het zelve bl.

^-73. Beloop van de onkollcn van

dit gebouw bl. 574. Authorilatic

tot verkooping van cenige goedcrcn

tot onderhoud van het zelve bl. f74.
^•7^. Door wat toeval de gnedcien

van dit huis te nictc zyn gewordcn

bl. 575'. Verkrygtautorifatie tot het

ligten van penningen bl. f^). f76 ,

als mede tot verkoping van cenige

goederen tot quytlngc van lallen bl.

576. f77. Tans werden de huisjcs

verhuurt bl. 577. Aan wien het op-

zigt daar over llaat. bl. j-77

NiEUw - STRAAT Waatfchynlyk

voor 1400 al bccimmert, werd ver-

melt 1437. bl. 8i.A(/0
N o A c H s of H^ynvcrkopers -gilde , zie

IVynvcrkopers -gilde.

NoBELAAR(de Hccr Come/is ) Graf-

fchrift van den zelvcn in dc grootc

kerk. bl. 29^-

NoBELAAR y 't huis Van Mr. Cor-

nelis Nobelaar te vooren dat van de

Vrouw van Helmont bl. 745. Jc-

genwoordigc eigenaar. bl. 74(^
NoBELSTRAAT al betimtTicrt in

14pp. bl. 7p. A («)
NooRDEiNDE zeer vroeg betimmert

en al vermclt in den jare 1328. bl.

78. A (Af), oudtyds de voornaamfte
doortogt van den Hage uit het ooften
en noordcn na Brabant en andere Lan-
den bl. 83. A (0). Oftrooi oiri 't

zelve te bellraaten, in den jare \^6\.
aan de Magiilraatverleent, en ecntol
op de doorrydendewagcns cnz te mo-
gen llellen. bl.85. A(o)

N o o R T I c H ( Mr. Johan lan ) Ka-
nunnik van het kapittel ten Hove.

bl. 249
NooT r het huis ter) ondcr Haagam-

bagt gelegen bl. 67. Wanncer en
door wien gcftigt bl. 67. Aanzien-
lykheid van dat gcflagt. bl. 67

NoYELLES} t'huis van de Gravinne
Douaricre van Noyellcs op het Bui-
tenhof, h\.\66

N u K
( Jntony ) ProfclTor-Anatomico-

Chirurgicus, bl.6io

o.

OB n A M } deszelfs tombe in het
Choor van dc Grootckerk , bl.

289. Opfchriftcn op dczelve bl. 290.

^P^
St. Oberts of Bakkers - gilde , zie

Bakkers -glide.

O D Y K > het huis van den Heer van O-
dyk aan de noordzyde vanherPlein,
wel ecr door den Heer van Nieuiv-
hop gziWgt, bl. 182

Oeffenplaats voor Riddcrlyke
exercitien, zie Academic militair.

Oem van Wyngaardenj ka-
pel door vier Hceren gcbroeders uit
dai gcflagt in de klooftcrkcrk geftiot

bl 384. Nog van een andercn van
dicnnaam, bl. 384

Oldenbarnevelt {Johan van)
Advocaat van 't L.and, kamertotzy-
ne gevangenis gcfchikt bl. 117. ii8.

Bckomt in dcn jare 161 1. het huis

van dcn Graafvan Aarenbcrg bl. 734.
Zic verder op Aarenberg.

O M s L a G van vy f penningen Hollands
op elke margen over gchcel Dclfland
en de 1 5 Ambagtcn van dien tot her-

ftclling van de duinen tot Schcvchinge

en behoud van gchcel Delfland bl.
3 j.

Cccccc 2 Twee-
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'Twfcdr omflag van vicr pcnnmgcn
; alvS- voref) bl. 5}. Andcvc onillag o\er

> Ddjland \vegens gclykc nood van

- ccne Ituivcr op dc marge, bl. 34
O N T li E E D K A M E R , 2ic Anatovde:

O o R s p R N G der Steden , Vlekken

,

Dorpcn yeel diiifler , en door vcrzie-

ringen opgcfchikt bl. i. Oorfprong
en beginzcl s^n's Gravenhagc ^ hec

I^alcis door JVilkm den II. aldaar ge-

bouwc bl.
J. 4. en 70. Daar na hct

bouwcn vecler huizcn van Edelen en

groote Heeren van den Lande op de

naaite plaatzeil aan 't Hof. bl. 70.
gevolgt van vecle ncering en hand-

werk doende luidcn, bl. 70
Oo s D o R p of Oifldorp C Hcer Jan -van )

ecrft Kanunnik en daaina Deken van
de Hofkapcllc, extraordinaris Ra;\d

in den Hove. bl. 23^. 247
OosTERVAND : 't huis van den

Gfaaf van Ooftervand^ te vooren dat

van Hcer Reinoud 'van Brederode bl.

7fi , zie Brederode.

OosTERWYK; het huis van den Heer
vnnOofiefwyk bl. 712,, tans nict nicer

in wezen. bl. 712
OoSTINDISCHfiCoMPAGNIEjZie

Compagtiie.

OosTK APELL E. Vcrwiflcling Van
. de koftcrye van Ooflkapclle jcgenscene

.. prebcndc in de kapelle van den Hove
in den Hagc. bl. 214

G R G E L in de groote kcrk , befchrevcn

bl. 295. 297. Cierlykgeichildcrtor-

gelin de nieuwe kerk bl. 399. In dc
Luthcrfche kerk. bl.4i8

O u D E D o E L r , lAt St. Jofis doelc.

OuDE HoF te vooren het huis van den
-Hcer van Brandvjyk bl. 7fo. By
Avien gebouwt en van tyd tot tyd bc-

icten bl. 7';o. By de Staten van
Holland in den jare i f9f . gckogt bl.

75*0. Naderliand gekomcn aan Prins

Frederik - Hendrik bl. 7f i. Hoeda-
nigheid van dat gebouw bl. 7^1.
Groote en fraaje tuin aan hct zelvc.

UuDERLiNGE N,dcrzclvcr getal, aan-

fleliingen bewind in hct kcvkclyke.

bl. 34Q

Aau {Rcinier) RIdder, Hcer van
ter Horji Sec. legi dc ccrllc ikcn

van de Nieuwe kerk 1>1. 5i>P- Zvn

graffchrift in dezclvc kerk. bl. 399
P A I, E I s door Koning M'illera den U. in

den liaag gebouv/t als dcbzcli's waavc

beginzel aan tc mcrkcn bl. 4. Z-ic

van dit Pakls verder op Bofgeboirju.

P A N H u I s ( VroUw Biiybuva -Vi^n )
grjf-

tckcn'van dezclvc in dc groote kcric.

bl. Z98

P APJEG AY- SCHIETENv OOrlproig

engebruik van het zchc bl. 6o6.<)yj.

Gelchiedenis van Vrouw Jacoba bl.

6'^j'^ y als mede van Vrouv/ Ai'aria'i-an

Hongerye. bl. 698. 699
Pa p e s t r a a t , al bekent in den jai e

137?-
.

bl. 74. K{g)
P A R A D y s , wierd oudtyds genoemt

he: voorhof van de kcrk 't gecn \vy

^cmeenlyk hct kcrkhof noemen bl.

. f 39. Dc fchoolen voovt}ds aldaar

gchouden bl. f89, zic vcrdcr op

School.

P A s T o o r van de groote of St. "Jacobs

kcrk in den Hage door den Abt van

Middelhurg aangeflclt bl. 524. 31 f.

.en K{q). Naamlyft van dczelvc bl.

32f. 3i(J. Warcn oudstydsin grop-

tc agring en aanzicn bl. 326. Van
hunnc aanzicnlyke wooningc , zie op
ff'aarande.

PasTOOUS - V/AARANDE , 2ic

iVaaratide.

Paviljoens-gragt, bekent in

^t\i jare 1626. met dennaam vanSuf-
lerjloot. '

bl. 94. A (/>
Pkrsyn ; 't huis van Mr. HifpoUtus

'van Pfr/)i»,nadcrhand bekent met den
naam van de Herberg de Xivaan bl.

74y, zie ook op Zivaan. .

Pesthuis, al in den jare 1^69 ge-

bouwt bl. fo6, zie verder op Dol-en

Pef.hun.

Philips van Bour GONDIE(Her-
tog) Graaf van Holland, geeft aan
Dirk "van Zivieten den Dcnncv.'eg aan
dt-n Binkhorfi met mage om dicn lact

ecn draaibocm tc fluiten bh 62. Dc
Graaffclykheids Rekenkamer in den
jare 1428. door hem opgcregt bl.

118. Neemt den Prior van hct St.

Fincnts klooflcr metalle dcszclfsgoe-

dcrcn en pcrzooncn in zync befcher-

ming bl. 371. Bcvcltigt het Pfac-
' caat van Vvouw Jacoba tegens liet

. uitfnydcn van lakcn buitcn dc Lakcn-
hal of het Wollc Wanthuis. bl. 621

Pi c T u R A (Konrtgcnootfchap van) zic

Scbildcn- glide. .

St.
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St- Pif, ters oiVifcbkopers-giUe , zic

Vifchkcpcrs -gilac.

St. Pietersstraat, ut Gort-

prc.atjc.

PiETERsz ( Heer Hendrik ) kanunnik
van hct kapittel ten Hove. bl. 246

P L A A T s •, Voor-plaats van den Hogen
Raad voovhccn ccn gedcelcc van den
tuin van de kaftelcin van den Hove.

bl. 128
Plaatsnyders behoorcn ondcr

ecngildcmei deKonftfchildcr. bl.64i
Placf. NCE

(
YlcerFortigier vaa) Aal-

mocflenier en Mccfter van de kapcllc

van den Hove. bl. 261
P L E I Nf , oudstyds dc kooltuin ofmocs-

tuin van dc Graaven , nadcrhand des

Stadthoudcrs tuin , nu geefFent en met
boomen beplant. bl. i3f. 182

Pleitrolle van den Hove Provin-

ciaalbefchrevenbl. 121. OfHertoe
Karel -van Bourgondie aldaar te regc

gezetcn hebbe, is onzekcr bl. 12;.

121 Introduftie van deStadhouders
aldair bi. 121. Pleittrolle van den
Hogen Rade voorhcen dc pynknmer
van den Hove Provinciaal bl. 1 50.

Pleittrolle van den Raad van Bi-aband

bl. 140
PoLTRS-GiLDE, zic Hoendevvcrko-

pcrs-gilde.

P o o R t BN van den Hove van Holl:ind.

Voovporte ofGevangenpoort, zie Foor-

poort.

TJitcrfle poort tuffchen de Cingcl en dc

Hoffliaat , zic Cingel.

Agterfie poort of oollpoort by den Ho-
gen Radc.

Binnenfie poort of Stadhoudcrs-poort

,

zie Stadhouders-poort.

Van derzelver Poorticrs , zic Cipier en

Poortier.

PooRTiER. 't Huis van den gewce-

zen Poorticr ran den Hove , aan dc

zuidzydc van het Binnenhof bl. 160.

Oudtyds verfchcide Poortiers , waar
vandeOvcdle alhierwoonde bl. 160.

CommifTic voor Rembrant Arentfz als

ovcrftcPoortiervan den Hove bl. 161.

die tegcnwoordig by dc Gccommit-
tccrde Raden aangeftelt word bl. i<5i.

Poorticr van dc Voorpoortc van den

Hove, ook Stecnwaardcr,Stokvvaar-

dcr , of bcwaardcr van de poortc van

den Hage gcnaamt, nu met den naam
van Cipier bckcnt , zie op Cipier.

Commiffic voor den Poorticr van dc

binncnfte poortc van den Hove van
dcnjaarc I3f2, bl. 171. Zyn wcddc
oudtyds zeer gering bl. 171. Rcgi-
flratic van ccn wedde aan den gewe-
zcn bcwaardcr van dc poorte in den
Hage bl. 171. Confirmatic van het

Pooitierfchap van de uiterlle poortc
van den Hove op Dirk Janszoon bl.

Po T E N , hoc die in vroege tyden gc*
ftclt is geweeft bl. 82 A (/) Bylagc
C. Naams oorfprong bl. 82. Betim-
mert in den jaarc 1422 , bl. 82. Al
beflraat in den jaarc 1498. bl. 81

Porta (Mr. Jan de) Kanunnik van
het kapitrcl ten Hove. bl. i6i

Portland; 't huis van den Graaf
van Portland , tc voorcn het huis van
den Heer van Cabatt , bl. 744 j zie

Cabau.

Potter \Js\x. 'Jacob'] Kanunnik van
het kapittel ten Hov e. bl. 246

Praalgraf, zic T'ombi.

Prebenden van Dcken en Kanun-
niken van het kapittel in den Hage ,

ftaan tcr bcgcvingc van den Graaf bl.

224. Wat die jaailyks opbragten bl.

22f
PREDiKANTENdc kctk van Scheve-

linge zedert de Hervorming bedient
hebbende bl. 5:2. De gocdercn van 't

kapittel van den Hove in den Hage by
de Statcn aangcflagcn en gevoegt aan
de Graaflfelykheids Dotncinen van
Noortholland, tot betalingen onder-

houd der Predikantcn bl. 217. 218.
Ondcrzoek , wie de cerftc Predikant

na de Reformatie in den Bage is ge-
weeft bl. 529. Naamlyil van de Pre-
dikantcn der Gercformeerde kerke ze-

dert de Reformatie bl. 331. Van de
Hoogduitfche Predikantcn bl. ijp.

340. Traftement van dczclve Korc
na de Reformatie bl. 333 A (h).
Waren in 't begin twee , en word in

den jaare if85 Libertus Fraxinus tot

ccn derdcn Predikant berocpen bl. 335.
A \_i'\- Johannes Ultenbogaart in den
jaarc i fpo als een vierde bl. 334. In
1 534 Johannes Lamoiius als vyfdc P re-

dikant aangeftelt bl. 354. Brief van
't Hof aan de Statcn van Holland wc-
gcns het beroepen van een zesden Pre-

dikant , en Rcfolutie van de Statcn

dicsaangaande bl. 337 A [*•]. In 16^6
Gtidefridus Lamotius tot ccn zevenden

Predikant berocpen bl. 337. Thad-

Cccccc 5 d/em
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daus de Lantmantox. agtften Predikant

in den ILige beroepen 166} , bl. 537.

Refolutie van de Statcn dicsaangaan-

de, des dat na hct overlyden van den

Hoogduufchen Predikant , dczehe

Gemcente in de Nedeiduitfehe kcike

zal wordcn geincorporeert bl. 338 A
[;']. Jcgcnwoordig zyn alhicr negcn

Prcdikanten , de Hoogduitlche dnar

ondcr gcrckent bl. 340. Berocpiiige

van Picdikanten hoc gefchied bl. 341.

Veimcerdeiing van gagievoorde Pic-

dikanten in den Hagc , vcgcns hct

prediken in, dc kapclle ten Jrlove bl.

405. Franichc Picdikanten , hoc de

dienft van ryd tot tyd, en altansuoor

dczelvc vcrrigt word bl. 408. Naam-
lyfl: der W.illche Predikanten bl.410.

41 1. Van dc ex naoiiJinaris Picdikan-

ten aldaar zcder i68f , bl. 41 Z. 413.
Dcr Engdfche Predikanten bl. 41 f.

Der Preuikantcn v-.n dc Evargeliiche

of Luthcrfche gezintc. bl.4ip

pRiESTERS. De vier Prieflers de ka-

pellc ten Hove bedienende, genooten

ophunnebeurt,als de Graaf ofGravin-

ne in den Ilage was , het middagmaal

ten Hove bl. ip. 183 j 't welkin den

jaare 1326 door Graaf JVillem i-an

Hencgouwen word afgcfchaft bl. p i . 1 8 3

.

Bewilliging en verklaring van afftand

door den /\bt van MIddelburg dics-

aangaande bl. 20, wclk voorregt na-

derhand door Hertog J1 'illcm Tan Beyc-

. rcn wederom hcrflelt word bl. 1 84.

Priefters vvierdcn van hunne Vorlten

met den titel van Hccr bcnoemt, het

nan gcene andcie onderdanen , u'tge-

nomcn alleen de Ridders, gefchiedde

bl. zip. Pricilcrs of Paftoors van dc

groote kerk oudtyds in zcer groote

agting. bl. 316 A [.f]

Prince-gragt, ontrent den jaare

1642 of 1643 gfgi^ven bl. pjT. De
grond aldaar reeds in den jaare 1636
ter bouwinge uitgcgeven bl. P5 A
[/], Bekomt haaren naam van Prins

Frederik Hendrik bl. p6. Cierlyke be-

fchryving van dezelve door •vandcr

Does. bl. 95
P r I N c E - K E R K , de Kloofter - kerk

alzoogenaamr,en waarom.bl. 387. 388
Princesse-gragt, ontrent 1541

aangelegt. bl. pj. en Bylage F.
Printer \_YIgcx KorneUs'] Kanun-

nik van het kapittel ten Hove. bl.

Prior. Naamcn der Priors van 'r. St.

Vincents kloofler. bl. 375
Professor A n atomico - Chi-
RURGicusi Johan Stalpai t tc.v. dcr

II iek de ccrlle daar toe by de Socic-

leit aangellek bl. 607. Provifioncle

Inllruftic voor den zclvcn bl. 6c-j.

Z)n lof bl. 6op. Arcntjofch bl.6io.

jintony Nuk \i\.6\o. Mauritius Re-
'verhorjl bl. 610. I'hemas Sivcnke bl,

610
PuYR-AMBAGT van dcn Dorpe van

den Hage , dcor Hertog Willan znn
Beyeren gcgeven aan Fos , zyncn knegt
van zync Leeuwcn. bl. jf A f /j]

Pynkamer van den Hove Provin-
ciaal, jcgcnwoordig de Pleitiolle van
den Hogen Rade bl. 1 30. Refolutie

van de Statcn \-m Holland tot het ap-

proprieeren van dien. bl. 130

R.

RAad en Leenhove van
B R a B A N D , zie Brabant.

Raad en P,.ekenka mer van zy-
ne Koninglyke Majefteit en vcrfchei-

de vertrckken tot dezelve bl 161.

Uit wat Leden die beftaat. bl. 161
Raad-huis, zie Stad-huis.

Raad- kamer van dcn Hove Pro-
vinciaal bl. 122. Zeven lutmuntcn-
de konfttafeieelen in dezelve bl. 123.
124. In den jaare irt88 vernieuwt}
fraaje gefchilderde glazcn aldaar gc-
ftaan hcbbende bl. I2f. Twcede
Raadkamcr op dc eerftc boven verdie-

ping tot het befoigncren met twee
learners gefchikt bl. 125. Wanneer
zulks gcfchiet zy. bl. iz5. A C^)

Raad- kamer van den Hogcn Ra-
de , deszelfs vcrgierzelcn en "fchoor-
fleen-rtuk. bl. 130

Raad van State is cen van de
oudlle Collcgicn hier te Lande bl.

142. Gelcgcntheid van deszelfs op-
rcgting bl. 143. AVoidcindelyk hct
gantfche bewind der zakcn van 's Ko-
nings zyde aanbcvolcn bl. 143. By
Holland in dcn jaare i f73. een afzon-
derlyke Raad vmi State opgeiegt bl.

143. Veranderingcn in volgende ty-

den daar in voorgevallen , en uit wat
Lcden die beflaan hceft bl. 143. 1^4,
en A [)>]. Raad van State hoeda-
nig en op wat voorwaarden aan Lei-

cejkr tocgevoegt bl. 14J. Eindclyk

cen
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cen valk Raad van State ingeftek in

den jaaic ij^SS. bl. 14^. en A [/].
Uit wat LcLicn tans bcliaat bl. 146.

Minilters van dezelve bl. 147. Vvat

zaakcn dezen Kaud zyn aanbevolen

bl. 147. Vcrgadcrplaats metdcrzel-

ver ver^ cizclcn bi. i4Z. Kamer dic-

nende lot de contcrentie van Haar
Hoog Mog. met den Rnde van Sta-

te bl. 156. Veifcheide vcrtrekkcn
,

Secietarie , Finantie en Ai tillcrie - ka-

mer, bl. I4Z

R A A M M E E s T E R s en wat hun weik
was bl. rtzy, zic verder op Laketi-

drappctye.

R A A M s T R A A T , iti 't begin van dc
zcventiende eeuw aangelegt bl. 91.

Waarvan haaren naam bekomen hecft

bl 613, zie 00k op Lakeiidrapperye.

Raaroof ofREE-ROor, Wat
misdnnd het zy

,

bl. 169. A {x).

Randenrode (Jonkheer Gerard

van) gezcgt van dcr uia^ gedcnkte-

kcn van den zelvcn in hec Choor van
de groote kcik

.

bl. 25)5

Rector. IVilhelmm GnaphauSy an-

ders Fullonius of de folder^ voorheen

Reftor der Latynfche Schoole, om
zyn geloof gcvangcn en eindelyk ge-

nootzaakt hct Land tc ruimen bl.

fp8. Werd ondcr de gcleerdc Ha-
genaars geftclt tl. 599. Mr. M^m-
ter IVouterjz van Wyk eerfte Reftor

na de vernicuwing der Latynfche

Schoolc. bl. f9p
R'e g t s g e n I e d, De Hcoge Juris-

diftjc en haUhecrlykhcid van Ry^tvyk

door die van Delf^thy beleening in den

jare ifpi. verkrcgen bl. 16. De
ambagtsheeriykheid behoord aan dc

Magiitraat vandenZ/^^^ bl. 16. Het
Dorp van Lomduinen onder twee ver-

fcheide jiirisdifticn gelegen bl. afJ. ayj

Het kapittcl ten Hovebekomtrcgisge-

bied over de Leden van dicn , dog

, met hoger beroep aan den Biflchop

vzn Utrecht h\. 199. Bulle vanPaus

Gffgorm ^e«X/.dicsaangaandebl. i 99
loo.' Verkrygt eindelyk medc gehe-

Ic excmptie van het ordinaris Regts-

gcbied van den Biflchop bl. too. Bul-

le van den 7clven Pans dat bcvefti-

gende bl. zoo. Van hct kerkelykc

regtsgcbicd , zie verder op Kerk-ge-

bied.

R E G T s-i' L E G I N G } die Van 't kapit-

tcl ten Hove mogen met den bode

van den Rentmeeftcr van NoorthoU
Innd hunne fchulden inpandenbl.iiOi
Bl ief van Hertog Jalbert dien aan-

gaandebl. zi i . Vermogten ook regts-

pleging te ocffenen bl. z 1 1 . Mande-
ment tot beveftiging van hct zelvc

bl. 211. 2IZ
Rekenkamer, voorzorge van de-

zelve , beneffens die van den Hove
(in den jare i57f om den deerlykcn

tocfland dcr zaken na Delft gewcken
zynde ) tot welftand van den Hage
bl. 87. Refolutie van dc Staten in

ij'77. om hunne refidentie, Regif-

ters cnz. als nog niet tc tranfportcrcn

bl. 90. Nadcre refolutie van de Sta-

ten van Holland en Zceland , waar
by zulks ftcUen ter difcretie Van zyne

Excellentie, bl. 90
Rekenkamer van de Graaffelyk'

heid ^ zie Graaffelykhcids Rekenkamer.
" V1K Holland , lie Kamer ter au-

ditie van de Gcmecne Lands RckeningeH

van Holland.

Remonstrantsche - kerk j

wanneer gcftigt bl. 410. Moejelyk-
heden ontrent het bouwen van dierj

bl. 421. Geftulte van het gebouw ,

bl. 421
Rentmeester van de Groote kerk

,
in den Hage , by -Wicn voorheen die

bcdiening waargenomcn wierd bl.

3ft. Ordonnamie van den jare 1641.

nopende hct docn van rekeninge

door dczclve cnz. bl. ^fz. Namen
van dc Rcntmceftcrs van deze en an-

dcreKeiken, Godshuizen cnz., zie

op Naamlyjl.

Req^uest - KAMEK Van den Hove
oudtyds het kapcUetje gcnaamt bl. 1 1 j*

Vermoedel) k de kapclle van St. 2vo
bl. 125. Aft'). Befchryving van de-

zelve bl. 126. Word tot het expc-

dicren derRequeften gcfchikt bl. 1 16

Reverhoust [ Mauritius ] Pro-

feflbr Anatomico-Chirurgicus bl. 160

Reydummil [ Hcer Matthys ] ka-

nunnik en zanger in de kapclle ten

Hove bl. 254. Docd afftand van zy-

ne kanunniks-prcuve ten behoeve van

Mr. Jan van dcr Haar op zekerc

conditien , bl. 2f4. Zff
Ridderlyke e xercj t ien,

oefFcnpJaats voor dczclve, iXo. Acade'

me militair.

RiDDER-oRDE van St. jacoh , door

Graaf jF/om den F. op dc Groote
zaal
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zaalvaii't Hofaan twaalf voorname

Heeren gegcvcn bl. 115. Plegiighe-

den daar ontrent waargenoinen bl.

II}. Redcncn van twyfcling nopcn-

de hct opregten dezer orde. bl. 114-

116

RiDDERS VAN HEtGuLDE VLIES;

wapcncn der zelve in hct Choor van
dc Groote kerk. bl. 284. Naamen der

zelvc , bl. iSf. z86. Rede waarom
die wapenen aldaar zyn gcplaatll, bl.

287. Wanneer en by wat gclegent-

heid die orde opgcregt zy. bl. 287.

cnindey^anm. VerfchilderSchryveren

nopende hec waar oogmeik van deze

inltelling bl. 287. 288. Aanmerking
op den Itandder helmen boven de wa-
pcnfchilden. bl. 288

RiDDER-sTEEG (Hecr7^») jegcn-

woordig onbekent, Ichynt in of on-
trent de Vlamingllraat gekomen tc

hebben. bl. 77 A {q)
Roomsch-Katholykenj ver-

fcheide kerken van dezelvc mdcn Hu-
ge bl. 423, Paftoors-kerk bl. 423.
Jefuitcn-kerk, tans gefloten bl. 423.
Nieuwe kerk derJanzenilien bl. 4x5.
Kerk van 't Hof van Spanje bl. 423.
Nog een kerk in de Lorreflraar. bl.

424
R o s iE u s ( Henricus ) in den jaare 1606

Predikant in den //«_g<f bl. 334. By
de Gecommittecrde Radcn provifio-

neel gcfufpendcert , dog naderhand
weder herllelt. bl.

3 54 A («)

R o s s E M ( Maarien van ) de Haag
door hem in den jaare ifzS decrlyk

uitgeplondcrc , en dc kerk bencffcns

veele huizen verbrand. bl. 278
Rotterdam ; Logcmcnt van de

Heeren van Rotterdam op 't Plein bl.

182
RusTORF ( Hcer Johan-Joachim van)

geheime Raad des Keurvorft van de
Palts, gedcnkteken en infcriptic van
den zelven in het choor van de groo-
te kerk. bl. 292

RuYCHROK [\lccr Jacob ~\ Kanun-
nik van het kapittel ten Hove b. z6o

RuYCHROK. Jan Ruychrok van de

tVerve , Ridder , Heere van der Werve,
kapelle door den zelven in de groote
kerk geftigt bl. 350. Eenig zilver

Averk in den jare 1729. aldaar in dc
aarde gevonden. bl. 360

RuYSCH (Mr. Jacoh) was eerfl: pr-

dinaris Raad in den Hove en daarna

ook Dcken van deHof-kapcl bl. 236.
Komt nog als Raad voor m den jare

1472. tot 1518. bl. 236. M'crdtot
Paftoor van dc Nieuwe kerk te Ddft
ingewyd bl. 248. Latynfche brict

vervaitende vecle byzonderc omllan-
dighedendies aangaande. bl. 24S.24P

R Y s w Y K , een Dorp ten zuiden van
den Hage gelegen bl. 16. De am-
bagtsheerlykheid behoort aan de Magi-
ftraat vanden Hage en dc hooge Juris-

diftie ^xnDclfi. bl. 16. De wcgtuf-
fchcn den Hage en Rypwyk aan dc Le-
proofmeeflers vergunt le mogcn bcpoc-
ten bl. 484. Eenigc dorpen in Rynland
waren gehouden dicn te ondcrhoudenbl.

484.A (^) Placcaat tegcns hct Ichenden

van deplaniagie aldaar bl.48f. en By-
lage R. R. Dezclve weg tot aan de
ftad Delft nadeihand beplant en be-

llraat. 61.485-

S.

SAcRAMENTS- GAST-ofGlti-
de- huisj de kapel van het zel-

ve jegenwoordig de Engelfche en
Hoogduitfche kerk, zie Engelfche.

Vicary^, aan 't altaar aldaar gcfondeerc

bl. 488. Gefchildert glas door Kci-
zer Karel aan dezc kapel vereert bl.

488. Afte van vcrband door den Ho.
ve wcgens de onkoften van het zelvc

glas verlecnt bl. 488. 489. Het Sa-
craments Gafthuis wanneer gebouwc
bl. 489. Broederfchap van het zelve

door den Abt van Middelburg en Paf-
toor van den Hagz beveftigt bl. 489,
zie verder onder Broederfchap. Oud
contra6t met deGailhuismecftcrsovcr
't inncmcn van een pcrzoon bl. yoo.
Mr. Johan van Jlkmaar een oud Sup-
pooft in het zelve aangenomen bl. 500
foi. Is tans een Proveniers-huis bl.

j-oi. Naamen der Dckenen en Re-
gcnten van het zelve, bl. j'oi-5of.

Rentmeefters van het zelve huis, bl.

Sacristie indc Groote kerk altans

de Confiftorie of vcrgaderplaats van
den Kcrkenraad bl. 361. De Procu-
reur Generaal door dc oproerige ge-
meente in den jare i f24. daar in op-
gcfloten bl, 361. Sacriftie van de
Klooflcrkerk, de kapel van de Hec
rcn van Borflelen bl. 38^, afgebrand

en wcdcr opgebouwt door Anna van

'i
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Bojfiiit bl. 58 f. Vergunninge van
den Prior enz. dieswcgens aali dezel-

vc, bl. j8f. 38(5

S A A R T s ( Wctxjohames de ) kanun-
nik van het kapittcl ten Hove^bl. 246

S AK, een poort of fI6p aail de vvelky-

dc van de Grootc kcik , ih den jaie

i445.ccn/r(T^/gcnocmt, bl.8oA(^)
S A M A RI T AANSCH E VroUW of

Froiiivtje met de kruiken , kapellckc

aan dc ooftzyde van 'c Nooideindc
voorheen gclhan^ bl. 487

SASBdUTi 't huis van dbnHcery/r(?«/

Sasbout^ Riddnenz. bl. 744* bywicn
jegaiwoordig bcwoont word, bl.7.f4

Scharpknisse( Hcer Johannes i-an)

kanunnik van dc Hof-kapel, bl. t^z
ScHARRSNBERCH ( Hecr Eveit

van) kanunnik van de Hotkapel, bl,

I60
ScHELHAMMER [ Johannei ] graf-

fchrifc en gedcnktekcn tc zyner eere

in dcLutherfche kerkalhier, bl.417

418
SCH ETELIJOCKS-H AVER, ZlcMtd-

de-.gragt.

ScHEVELiNGE, ccn dorp ten noor-

den van den Hage gelegen , bl. 1 6.

Moeft eertyds met die van Eikcndui-

nen in alle lalten en impofitien over

den Hage en Haag-ambnchr , cen der •

de, en de Haag twccdcrdcn dragen,

bl. 18. f8. Stond ondcr ecn Bail-

Hufchap en Schependom met dezelve

bl. 18.55. Stra.-it-\veg in den jare

1666. nldaar gelegt bl. 17. Oudheid
en groote van Het dorp, bl. 27. Ge-
fchil tuflchen die van den Hage en

Schevelinge ^ hoe verre de laatfte gc-

houden waren tc betalen in degemee-
ne laften enz. en uiifpraak drfarop gc-

volgt, bl.-28.tot 32. In gevaar door

de zee , en wel inzonderheid op den

f November if 30. bl. 32. Ordre
om daar tegcns te voorzien. bl. 52.

Werd met ecn ftcenen dyk en beplan-

tinge van dc duinen gedekt, bl. 54.

Dog alles in den jare 1 f 38. weder af-

gefpoelt bl. 34. Did van Schevelinge

door het ooft- en weft-ambacht van

Delfland gefubfidiccrt bl. 34. De pla-

tinge en andere befchutzclcn in den

jare 1546. wederom doorde zee wcg-
geflagen, bl. 3f , en werdcn die van

den Hage geordonnccrt het gebroken

V'crk tc herltcUen, bl. 3f. Grootc
fehadc in den jare i ff i .wederom ge-

leden , bl. 35. en eindelyk op hci

allei-fchrikkclykfte op Allel-hciligdn

1^70. W.yS. Gcraakt daar door in

een deerlyken ftaat. bl. 37. Collefte

over den Huge wegens dc fehadc daar

dodr veroorzaakt , bl. 57. Jegert-

wbordige llaat van het dorp, bl. 58.

Gallhuis aldaar voor den jaarc 147O.

bl. 52. Vleeshiiis of Hal , bl. 52.

Wecshuis tot Schevelinge , bl- fi.

Oorzaak vln dcszclfs ftigcingc,bl. f 2.

Heibergiers en tappers aldaar, bl. f <J.

Schout al van vroege tydcn , bl. f7.

by den Bailliu van den Hage aange-

llelt, heeft de bekeiiringen van veg-

tcns boeten op htt llrand en binnen 'c

D.-irp vallende, bl. 57. 5S. Scheve-

linge in den jaare 1 471. in gevaar van
Zeerovers, bl. f8 , die gevangen zyn-

de , daar over in den Hage geftrafc

wdrden, bl fp. Zelzaamc vifch in

den jaare i5<5fi. te Schevelinge geVan-

gen , bl. f9. Andere groote vifch in

den jaare 1617. bl. fp. Opfchrift

by deszclfs bekkeneel in dc kerk , bl.

60
ScHEvfcLiNGERS ehdcrzelvcr han-

teering, bl. fj. Voorzien den //a-

^e dagelyks van vcrfchen vifch , bl.

fj. Tol-vrydom aan dezelve toegc-

ftaan , bl. f3. 5-4. Gcfchil tuflchen

de viflchers van Schevelinge en die van
Krimpen , Lekkerkerk en andere, bl.

ff . Schevelingcn van ouds ondcr een

Bailliufchap en Schependom met die

van den Hage ^ bl. 18. f5. Als bur-

gers en buuren van den Hage aange-

merkt

,

bl. 57
SckiEtEN inde Doelens , oorfprbng

en gebruik , lie Dbelen en Papegay-

fchieten

ScHiLDE Rs-of St. Lucas-gide.
Gedigt op deszelfs gilde bord of tafc-

rCel in de groote kerk. bl. 507. plceg

voorheen zyne byeenkomft te hebbcn
boven het Booterhuis bl. 6

3 f . Waar
jegenwoordigdie heeft. bl, 640. Ge-
fteltcnisderkamers bl. 640. Deccr-
ftc kamer tot wat gebruik en kortft-

ftukken aldaar te vinden bl. 540.
Verdere vertrckken voor het zelvc

gilde bl. 641. Uit wat konftenaars

dit Brocderfchap tans b<cftaat bl. 641

.

Rede van afzb'ndefing der voorige

konftgenooren bl. 641, 642. Wan-
ncer het zelve alhier gefchicde bl.

642. Voorregtcn en vrydoinmch hi.

Ddddtld «4i
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64-i. 643'. Hoc de rcgeering van die

Brocdcrlchap bellaat bl. 64}. Licf-

hehbers der fchilderkonft 00k in het

zelve aivogenomcn bl. 643. Hoe en

op wat wyze die daar in warden ge-

admitteeit, bl. 645- 644
S CHOEN MAKE RS-of St. K R I S-

p Y N s - G I L D E , opfchiiftopdeszelfs

glide- bold of tafcreel in de grootc

keilc. bl. joy. jio
ScHOLARCHEN, zic Curateufs.

S G H 00 L E van den Hage; gifte vande-

zelvc aan het kapittel van de kapeile

ten Hove door Hertog Aalbert in den

janre 13.95. bl. 203. en 146. Nut-
cighcid der publieke Ithoolen in 'tal-

gemeen aangecoont bl. ffjS. 58y.
Waar voorheen de Schoolen ftonden

bk 5 89. Eeiftc gcwag van de Haag-
i'clie Schoole in den jarc 1 394. bl.

f93. Dezelve behoorde aan het ka-

pittel ten Hove bl. 590. Micsdicn

mogt nicmand School houden als met
toeltemniing van 't kapittel bl. f9o.
Behalven dczc openbare nog andere

Schoolen alhier bl. fpo. fc>i. Ver-
bod tegens het houden van particulic-

re Schoolen ^.5-91. VcrkLuing.dat

die van den Hove en Suppoorten vry

zyn van de Ordonnantic op dc Latyn-

fche Schoolen bl. ^91. Artikclen

opgcftelt by de Magiuraat van den
Hage tot herlielling van de groote

Schoole bl. f9i. 593. Gefchil tuf-

fchendcn /fo^^en't Kapittel ova- het

aanftellenvanSchoolmecilcrs bl. 595.
594. Interdi£tie van 't Hof vangecn
particuliere Schoolen in den Hage te

houden., ten zy voor ieder kind elk

vierendeel jaars den Reftor van de

groote Scljoole te betalen i o ftuivers

bl. f95. f9(S. Exetnptie van den
Hove, enz van 't voorfz. vcrbod bl.

f9i5. Niemand vermag particuliere

Schoole te houden als met confcntvan

de Magiltraat bl. f97. Keurc op
het houden van Duitfche . Franfche,
ofandere Schoolen bl. f98. Dckin-
dcren moeden met hunne Schoolmee-
fters 't Choor en de Mifle aflllleeren

bl. f98. IVilhelmui Gnaphtem voor-
heen Rc£lov der Latynfche Schoole
om zyn geloof gevangcn en eindelyk

genootzaakt het Land te ruinien bl.

jrgS. Werd onder de gclcerde Ha-
gcnaars gellelt bl. 5 99, Wonter IVou-
rerfz vmlV^k de eerfte Rcftor na.dc

vernieuwine;e rande Schoole bl. 5';^.

Waar dc Larynlchc Schoole voorhcc-

nen llond bl. y:99. 600. Tansin dc
Zuilingftraat , die daar door dennaam
van l\!ietra:e SiboolflVaat bequam bl.

600. Hocdanigheid van het gebouw
bl. 60Q. Is waarfchynlyk cen gc-

deelte van *t St. J^meten Convent bl.

600. Verdecling van binnen en or-

drc aldaar gehouden hi- rtoo; en A
r / 3. Regeering van dezelve bl. <1c i

.

Verfchil tuflchen het Hof en dc Ma-
giftraat over hec oppevbeflier der zel-

ve bl. 601. Examen daar in twee-

maaldcs jaars bk <5oz. 'tDoenvany
oratien en uitdeding van pryzen inde

EngeKche en Hoogduitfche kerL bl.

414. en 602. Curateurs of Scho-

larchen over dezelve by wien aange*

fteltbl.fioa. en A [/]. NameadeC
jcgenwoordigc. bl. 605

ScHooLSTRAAT, oudtyds dc Kerk-
ftraat en St. Jacobs -ftraat gcnaamt
bl. 77. A [/] i Bequam eerll naden
jaare i j"oo den naam van de School-
Itraat , van de Latynfche Schoole , wcl-
ke ontrcnt dien tyd aldaar geplaatfl

wierd bl. 5-99. doo, zie verders op
Schoole.

SCHO TSCHB - QJJ ARTIER,, iie St.

Jacobs -ftraat.

S c H o u T van ScheveJinge al van.vroege
tyden bckent bl. 5-7. werd by den
Bailliu vaia den Hage aangnftck en
hecft de bekcuring van vegtcnsboeten
op het llrand en binnen 't Dorp val-

Icnde. bl. fj. yS
ScHouTEM ( Hcer WiUcm ) Kanun-

niltvan het kapittel ten Hove. bl. 147
ScHoUTEN (Mr. Cornells) Kanun-

nik vaiv het kapittel ten Hove bl.

1 f 3. Moeielylthedenen oppoGtic te-

gens deszelft aanfteUing bl. 253. 2^-4.

en Bylage F.
ScHULPENj giftevande fchulpen uic

de zee aan llrand fpoelcndc. bl. <,(i

ScHUT-TAp. Gilt; van. dezelwcaan

de Schutterye van de St. Joris Doe-
le bl. Mo. Wie d;wr van vry waren
bl. 66\. Wat dcze pagt jaaelyks be-
draagt. bl. fii^i. A (d)

ScHUTTERS. Kloveniers Scbutters

bywien ingellelt. bl. 683. Vander-
zelverDoelc, lit St. Sebajiiaans Doe-
le. Oudheid da- Schutters , verfchei-

dcntheid hunner wapcnencnoefFenin-
ge. bl. 685. De Haagfchc fchutte-

rvc
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irye beftond in den bcginne maar uic

80. pcrzoonen, die naderhand by Ko-
ning Philips vermeerdcit worden tot

120. bl. 686. Waartoc de Schutters

in oude tyden gebruikt wieiden bl.

692. UittogtcndcrHaagfche Schut-

ters bl. 6$\. 6i)j\. en A {d). Oude
kleding en levrey der zelve. bl. 694.
SchcTswoordcn in 't belcg van Niiis bl.

69 f. Wat zoorten van wapencn de
Schutters van ouds plagten te gebrui-

ken bl. 6pf. Uitvaart van een over-

leden broeder en vcrvulling van des-

zelfs pliats. bl. 699.
ScHUTTERS-HovEN, zic Dockn.
ScHUTTERYE Van St. Joris en der

zelver Doele bl. <Sfp , zie verder op
St. Joih Doele. Van deSt. Scbaftiaans

Dosle, zie St. Sebaftiaans Doele. Oc-
trooien ordonnantie voor dezelve bl,

686-6iri. Getuigcnis van Em. van
Mcterenvandezelve bl. 697. Eerlle

gellelienis van de Haag che Schutte-

xys. bl. 6pp. Nieuwc artikclen in

den j ire if 80 voor de Schuttcryege-

maakt bl. 700-706. Verdceiingder

Haagfche Schutterye en derzelver re-

geering bl. 706. Beftaat tans uitzes

compagnien bl. 706: Wie in dezel-

veaangenomen werden bl. 707. Wa-
penfchouw bl. 707. Verdeeling van

derzelver quartieren en loopplaatzen

bl. 70;^. Rcglement tot inteugeling

van onrtoJige kollen en traftcmenten.

bl. 710
S c H \v E N :•: E (

Thomas ) Profcffor Ana-
tomico - chirurgicus. bl. 6 1 o

St. Sebastiaans glide ofBroeder-

fchap met deszelfs altaar in de groote

kcrk. ,
bl. 5I8

St. Sfb astiaans - t)f NiEtJWE
anders dcKLovENiERS-DOELE
wanneer gebouwt bl. <SSj. Plaatze

om een Doelhuis te bouwen aan die

van den Hag€ vergunt bl. 684. 68f

.

Oclrooi en ordonnantie voor de Klo-

veniers - doele bl. 686- 6p2. Nieu-

we artikelen in den jarc i fSo. voor

deze Schutterye gemaakt bl. 700-

7C<5. Bcfchryving van deze Doele

zoovan buiten alsvanbinnen bl. 708
Door wien gelligt bl. 708. Schoor-

lleenftukkcn en andere taferelen in

dezelvc bl. 708 . 70P. De eetzaal en

Schutters zaal en derzelver verg icrzelen

fcl. 7op. Plaats om na hct doel tc

fehietcn en pryzen daartoe geftelt bl.

710. Doelmeefters tot opzigt vande
Doele, bl. 710

Secretarievan Holland op
het Binnenhof bl. 160. Was voor-
heenaan'teinde van de Franfche kerk

bl. 160
t'S E R A E T s ( jonkheer Louis ) \ huis

van den zelvenin 't Voorhout bl. 735*.
nu het bgement van dc Admiraliteic

te Jmfterdam. bl. 75 j-

S I M o N s K A M p , zeker ftuk lands ge-
legen in den ambagte van den Huge

bl.
J*

SmitsoFSt. Elois-gilde} gedigc
op deszelfs gildc-bord of taferecl m
de groote kcrk. bl. jof . 306

SociETEiT (de Heeren van de) De
Nieuwe kerk in den jare i64pdoor
dezclve geftigt bl. 558, zie verder

op Nieuwc kerk j Het nieuwe ofNoor-
dedchof in den jare 171 6 aangelcgt,

bl. 400. Het Hof van Brederode by
de Societeit in den jare 1683. ge-

kogt en tot een Academic militair

gemaakt, bl. 742. zie verder op y/-

cademie militair. Wederora in 1 704
verkogt en daarop vyf aanzienlyke

huizen gebouwt bl. 743 , zie00k Bre^'

derode:

Sommelier, een bediende aan Vor-
ftelyke Hoven , die dc bezorging van
den drank hceft. bl. 214. A (/)

S P A K J E } het Hof van Spanie , of hec

huis van de Heeren van JJfcndelft bl.

746 , zie op Affendelft.

Sparre (de Baron Carel Willem )

Graflchrift te zyner cere in de Lu-
thcrfchc kerk alhier, bl. 417

S p I L ; zware yzere fpil uit een Blyde

op het Binnenhof leggende, zie Blyde.

S P I N H u I s wanneer en waartoc alhier

gebouwt , bl. 645'. Subfidie tot hec

bouwen van hct zelve van de Socie-

teit verzogt en verkregen , bl. 645-.

646. ook van de Godshuizen , bl.

646. Waartoe het zelve huis tans

gebruikt word , bl. 646. Voorheen

wicrden de criminele gevangens ge-

bragt op dc Voorpoorte van den Ho-
ve bl. 647. Het ooftelyke gedeelte

van het Spinhuis jcgenwoordig tot

Stads bank van Leening gebruikt, zie

Leening.

Sprang} 't huis van den Hcer van

Sprang., nadei hand van denHeervan

Falk'enife., bl. 748

S p u Y , al bekent in den jare 1 37 1 .
bl.

Dddddd i 7*



BLADWYZER
75. A («) Dc ooftzyde nl betimmcrt

i 584. ibid. De oudlicid van dit water

is onbekent, dog word al in den jarc

1313. met dien tiaam gcnoemc , bl.

P5. A {d) Hoc vene het zig voor

dcnjare iffo uitlliektc , bl. 95. A.

(J)
SpuYSTRAAt , al vrdcg betimmert

en met vecle huizcn bezct en in 1 364

al bckent, bl. jfJ. A {m),

Staats-vergadering algemee-

ne , in den jaare 16 p. op de groote

zaal van 't Hof gehoudcn , bl. 116.

Bclchiyving van dczelve , Bl. ii<5.

1 17. De toertel daartoegebruikt we-

derom v^'Cggcnomcn, en cen gedcehe

van het laken tot het bekleden van

de Rolle van den Hove gebruikt , bl.

It?. 118.

S t A A T s-V ERGADERiNG Van Hol-

land waar voorheen pleeg gehouden

ve worden , bl. 154. iff. en A (x)

bl. If(J. Nicuw , of jcgenwoordig

gebouw wanneer geftigt zy, bl. if4.

Refolutie tot het opnemenvan debe-

grooting der kolten en bouw-ftofien

van het nicuwe getimmerte, bl. i-^j.

Gedigt op het zelve, bl. if/. Com-
miflie tot het defpicieeren van bequa-

mc plaatzen gedurendc de timmera-

gie, bl. ifS. Refohnre tot het pre-

parecren van de aangewezene plaat-

zcn tot de Vergaderingen zoo van

haar Ed. Groot Mog. en der zelver

Gccommittecrde Raden als tot het

houdcn van de Secretarie , bl. if 8.

Ifp. Dezelve vcrtrekken naderhand

wedcr ten dienfte van den Stadhou-

der ingeruimt, bl. 159. Steden wel-

ke in denjare ifP4. de Staats-veiga-

dering uitmaakten en overblyfzelen

van der zelver wapenen nog hcdcn in

ecn glas in de groote kerk te zien ,-

bl. 283.184.
StAaten Generaal} befchry-

ving van de vergaderplaats van de

Hoog Mog. Heercn Scaaten Gene-

raal der Vereenigde Nederlanden en

deszelfs vercierzelcn, bl. 154. Ko-
ning Karel de 11. in den jaare \66o.

aldaar plegtig ontfangcn , bl. I3f.

Deze en andcre vcrtrekken van de-

zelve waren eercyds des Keizers Hof,
fel. 137. Redenen waarom daartoe

verkoren, bl. 137. In laatere tyden

^oor den Grave van Leicefier inge-

ruimt,- bl. 157. Haar Hoog Mog.

Itiiet twee kamers op het Stadhuisvan

den Hage tc dier tyt door Burgemee-
fteren geaccommodeert , bl. 138.

Js.omen nadeihjnd hunne rcfidencie

alhierop het Hof houden , bl. 138.

Zyn te vooren op verfchcide andtie

plaatzen vergadert gewecft , bl. 158.

Dog zedert hier gebleven , bl. 1 3p.

Uit wat Lcden die \'ergadcring be-

ftaat, mitsgaders derzelvcrMiniltcrs,

bl. 1 3p. Wat in dezelve vei handelt

werd, bl.
1 3p. 14a

Staaten van Holland door

wien in vooiige tyden ter dngvaarc

wierden befchreven,bl. 154. 394. In

den Hage verlchynende, compaieer-

den in de Raad-kamer van den Hove
van Holland bl. if4. Maar als ze

by den anderen quamen tot verrigtin-

f;e
hunner byzondcre zaaken , hiel-

en hunne vergadcringen in het Klod-
llcr alhier bl. if<5. Wierden daar

toe door 's Lands Advocaat en Ont-
fanger befchreven bl. 3P4. Dit regt

wierd hen daarna door Koning Phi-
lips betwift bl. 39f. Wyken in de
troebel- tyden na Delft bl. 39f. In
den Hage vvedcrkerende , committe-
rcn zy eenige tot het bezigtigcn van
het RefeSlorium of eed-vertrek in St.

Fincmts - kloofter tot een vergader-

plaats } dog zien daar van af, en zyrT

van voornemen om hunne vergade-
ringe te houden in de St. 'Joris Doele
bl. ifi^. Verkiezen cindelyk een ka-

tner op 'c Hof bl. i f (J. Deze na vcr-

loop van tyd bouwvallig gcworden"
Zynde , befluiten eene nicuwe kamer
aldaar te docn timmeren bl. 1 56. De-
zelve met haare vercicrzclen befchre-
ven hi. 149. Zftplaatzen der Lcden"
na hunne rang en ordre bl. 14P. Be-
foignc - kamer , vcrtrekken voor dc
SecrctarilTen cnCharterkamcrbl. ifo.
Verdcre kamers tot derzelvcr Verga-
deringe behoorende bl. 152. Karclde
II, Koning van Engeland door dc
Staaten van Holland in hunne nicuwe
vergaderplaats plegtig ontfangcn , bl.

^ . .

ifo.iji
StadhoudbRs in de Raadkamer

van den Hove Cnop dcRoUc geintro-

duceert. bl. 122
St AUHouDERs-poort, waarom zoo

genocmt. bl. ifp
Stadhouders refidentieplaats op

het Binncnhof. bl. if

9
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Stadhouders tuin naderhand ge-

efFent en met boomenbeplanc, jcgeil-

woordig hcc ricin bl. 154, zic vcr-

der op Flein.

Stad-huis of Raadhuis van den
Hage. Ondcrzoek wannccr en by
wicn gclligc bl. fSz. Hot jegeii-

woordigc by de Magiftraat gcbouwc,
en bewyzen dnartoe bi. fS}. J^ang

vcor dc iligtinge van het jegcnwoor-
dige llond aldaar ecri anucr Stadhuis

bl. j-83. 5-84. Voordenjaie 1460.

van gecn Stadhuis gemelt bl. ^84. en
A (/). Hocdanigheid en befchry-

ving van het gebouw bl. 5 8f. De
Vierfchaar, Burgemeellenkamer en

derzelververtrekkamer bl. f8f. Ver-
fcheide oude fchildcryen aldaar bl.

fSf . 5-86. Sch.,pcnskamcr bl. f8(J.

Wccsk.imer, Trelorie, Ordinans en
Extraordiiiaris vcipo:idingk;.mer bl.

f85. Geregtspiaats dcr misuadigen.

bl. 586
Stads-bank van Leening

,

zie Leening.

Staake NBURG ('t huis van ) na-

derhand bekent met den naam van 't

huis van den Gr.uif van Homes bl.

743. 744. JcgenwQordige eigenaar.

b!. 744
Staalinne

(
Anna oiAndde) ^'rou-

we van Cortkeen , mcmorie ofjaarge-

tyde van dezelvc in degroote kerk bl.

510, begiftigt het St. Fincentildoo-

ller, met een kelk en aiidere orna-

menten rot den dienft. bl. 368
Stallinge vac zyne Excellentic op

het Buitenhof, naderhand gcbruikt

tot het corps dcguarde van deRuite-

r\ e bl. J 67. Tweede ftallinge aldaar

ten dier.itevan dc Princen van Orange

als Stadhouders gcbouwt, naderhand

aan particulicren verkogt. bl. 167
StALPERt VAN DER WlELE

(Heer Jan) Prieftcr en Kanunnik
van het kapittel ten Hove bl. 2^4.
zyngefchildert glas inde grooteofSt.

Jacobs kerk. bl. if

4

STALPERf VAN D£K WiELE
(Johan) tot ecrftc Profeflbr Anato-

mico - chirurgicus by de Societeit aan-

gcfteltbl. 60J. Provifionelelnftruc-

tievoordcnzelven bl. 607. 608. 2,yn

lof. bl. 609
S T E D E N , haar oorfpronk vceltyds dui-

fteren metfabelcn vermengt. bl. i

S t £ E N E C Ceenraad van da) of Cocn-

radus de Silice, Deken van het kapiir-

tel ten Hove bl. 225. wnsecrllprooffc
van uczdve kapelle bl. ztf. ook
Raad van Hertog Aalhcrt en Priefter

bl. 22(5. Griffier enZegelaar bl. 227
Wprd door den zclvcn gckorcn tot

fcheiusmam over zeker zwaar gefchil

bl. 227. Naderhand ook Prooll van
Bergen in Henegouwen gcnocmt bl.

228
S T E G E C Mr. Jalhcrt -van der) Deken

van de HoUcapcUe , en te gelyk lyfarts

van den Graaf. bl. 2^2
SterlingstrAAt waar van haaren

naam bekomcn hecft. bl. 745
Stoelmakers behoorden te vooren

ondereengilde met dc Konilfchilders,

dog tans daar vanafgezondert. bl.641
Straaten van den Hagc al voor den

jaare 1400 bekent bl. 74-78. van

1400 tot If00. bl. 78-82. In wat
ilraatende //^^^ verdeelt isna den jaa-

re If00. bl. 8}. Verfcheidc llniaten

en gragten in 't eindcvan de zcftiende

en begin vande zeventiende ecnwaan-
gclegt en gegraven bl. pi. Straaten

in 1626 bekent bl. 93. Uitzctting
van den Hage na den jaare \6%6 bl.

Pf. Bylage F. Straaten inde jaaren
1542. en \6^6. aangelegt bl. 4(J.

Laatfte vergrooting in 1 706. bl. ^7
Strandvonder van Schciehnge

door den Graaf aangertelt bl 5f.f(J
Stryneus [ Heer Cornelius ] Kanun-

nik van het kapittel ten Hove, bl . 2 f7
StUKKEN- BOOTERtIUIS,ziCjB00-

tcrhuis.

Styl [Mr. CorrieUs~\ Kanunnik van"

het kapittel ten Hove. bl. 2f7
SupERiNTENDANT ofCommiflaris

over de lafelhouders van Leening in

delleden bl. (5fi. zie verder op Z,(?^-

ning.

SuppoosTEN van den Hove verlaten

benefFens de Hooge Collegien en mec-
ften adel den Hage in de jaren i f72. en
I f74. bl. 8f . Komen met die van den

Hove in denjare i f77. weder herwaarts

aan bl. 8p-pi. Vlees in de Voor-
poorte van den Hove te koop voorde
Siippooilen en Hovelingen bl. 1 1 2.

Vrye tappers by wien dc Suppooften

wyn en bier zonder accys konden be-

komcn bl. 177, De Sunpooftenmet

die van den Hove en Rekenkamer
vereeren een glas in de groote of St.

Jacobskerk bl. 282. Commiffie om
Dddddd 5
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'dczclve tetaxceren inde betalinge van

'c voorlz glas bl. itli. Hoe vccl ie-

dcr van hen voor de ccne helft daarin

contribueeren mocitc bl. 2.81- 28 jf.

Overblyf-zden en infcriptie van bet

zelvcnog hcdcnte zien bl. 283. Siip-

pooftcn wordenin dcniaie 1684. met

dc Scbutteryevan St. Jot is veicenigt

bl. 670. Oidonnantiezooopdcvooifz

combinatie als op de wagt bl. 6jo-

67 f. Waren al van ouds gewoon met
de burgers van den Hage te waken bl.

675. Oiidcr wicn dezelve ftonden

bl. 6j6. Naderliand is deze vereeni-

ging Vv^eder vernietigt bl 6-j6. De
Suppooftenindejarcn 1637. en 1(^72.

wederom verzamelt en onder een lig-

haam gcbragt. bl. 677
SUPPOOSTEN-GASTHUIS, zic St.

Nicolaas GaJIbuis.

Su Ys (Mr. Pieter) kanunnik van het

kapittel ten Hove bl. i6o

S u Y s J het huis van den Hecr Prefident

Suys bl. 71Z. Dcze Heer was een

man van grooten bedryve en de

Roomskatolyke rcligie zeer toegedaan

bl. J7.Z. Vlugte in 1 f72. na Utrecht

bl. 723. Commiffie op Mr. Dirk

•van Bronkhorfl^ cm zyn huis omvcr-

tchalen bl. 725. Remonftrantie by

de Magilliaat en Suppoollen van den

Hove daaitegcns overgegeven enz. bl.

723. 726. Wcrd als gemagtigde van

's Konings zyde nevens andere op de

Vredehandelinge tot Breda gezonden

bh 726. Tragt zig daar na weder

onder de gehoorzaamheid van de Sta-

ten te begeeven bl. Ji6. Sterft in

den Hage in den jaare i f80. bl. 726.

By wien dit huis zedert bezeten is bl.

72(5. Is eindelyk afgetrokken en by

den Grave van IVaffenaaro'p dien grond

een pragcigt paleis gebouwt. bl. 727
Symonszoon (Heer Jan) kanunnik

van het kapittel ten Hove. bl. 245
Symonszoon (Mr. Jacob) mede

kanunnik van het zelve kapittel bl.

24(5

Svmonszoon( Hecr Pieter) insgelyk

kanunnik aldaar. bl. 2f i

Synagogen der Jooden zoo Portu-

geclche als Hoogduitfche bl. 42 f.

Der Portugeefche in het nieuw Voor-

hout door wien en wanneer geftigt bl.

42^. Nieuwc Synagogen der zelve

indenicuweUitleggingbl. 42f. Hoc-

danighcid en grootte van dat gebouW
bl. 42f. 426. Galderyen voor dc

vrouwen bl. 426. Kas voor de boe-

kcn Mofes. bl. 426. Verhevene lees-

plaats voor den Rabbynbl.42(5. Voor-
plaats met een cicrlyk yler hek ge-

flooten bl. 42(5. Hoe die Synagoge

zig van agteren vertoont bl. 425. Sy-

nagoge der Hooduitfche Jooden op
de gcvoldc gragt. bl. 4:6. 427^

S Y NO D E alhicr vergaderende waar zy-

ne zittinge heeft. bl. 34a

Syon [ Convent van] buiten Z)f//> j

afte van indemniteit ten behoeve van

het zelve wegens zckerejaarlykfe lyf-

pentie bl. 255:. Word daar van by
den Hove van Holland geheel ont-

heft. bl. 255. A[j]

T.

TAfereelen van ambagt en nec-

ring doende gildens in de Grootc

kerk , zie op Gilden.

Tappers, zie p^ye Tappers.

T A u R I N u s
( Johannes ) in den jaard

1 6 18. Prcdikant in den Hage, bl.

33f. werd by het Synode te Delft
gefufpendeert

,

bl.335'.A(/i)

Theatrum Anatomicum of
ontleed-kamer ter oefFeninge van dd
Chirurgyns , zie Anatomie.

T H o L ( Mr. Ji'ilkm van ) kanunnik
van het kapittel ten Hove, bl. 246

Timbre bovcn de wapenfehilden , zie

Helmen.

TiMMERLUIDENofSt. JofepS-gUde^

gedigt op derzclver gildebord of tafe-

reel in de grootc kerk, bl. 30^
I'oEGANGEN ; vier voornaame en

veimakclykc tocgangen tot den Ha-
ge, bl. 104

ToL iWeer Jan) Priefter en kanun-
nik in de kapelle ten Hove, bl. 247

ToL-vRYDOM aan de virfchers van
den //tfgc toegeflaan , bl. f3. als me-
de aan die van Schevelinge , bl. f 3. 5*4

T o M B E. Hcerlyke en pragtige tom-
be van Vrouw Margareta in de Hof^
kapel , bl. 269. Van den Admiraal
Obdam in het Choor van de groote

kerkj bl. 28p. Opfchriften op de-

zelve , bl. 2po. 291. Van den Hee-
re Philips Landgrave van Hcjfen-Phi-

lipftal, bl. 2pp. Van den Heer Ger-

rit van JJfcndelft , Heer van AJfen-

delfi
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dtifr; en Tonkvrouw Beatt^xvanDd'
km zync cgrgcnoot in^de kapelle van

dc Hecren. van Aflendelft ,. bl. 55*5.

Oprchvitteii op dezelve, bl. 3f4
Too* E N van de groote of Sx. Jacobs

kerk befchrcven ,. bl. ryj*. Hoogte
van dczcive, bL 279. A (i/),;

TocTBcENSTR AAT- ^ in dcji jaarc

t57j. bekcnr, dog: met uitdrukking

vandieu naam in den jaare i4.fo. bl.

77' A EO
Tr ACTE-MiBN^il vsoi- dfi Hartgjche

Predikmtcrr na het hc^\xx vanide Re-
fbrmadc^ bl. 355.. A [/iji Veptneei--

dcring van hec zelve wcgens hct pre-

dilcenin de kapelle ten ]tTfc)ve,.bl,4oj.

Van de Franfche PredikanlEn, bli. 409.
Van de Engelfche, bl. 415. 414

T R A iffsp o:K T EN cn hypochccacicni

van huizen op hec Biisaeuiiof snz.

mGetcngefchieden voor den-Hove van
Holland:, bl. 181.

T R E V

B

s-KA MET.R' -wata dc Staten.Gc-

nei aal- in- den jaare X&^rj> vernieuwt

,

en met dteszelfe vereierzelen bdclme-
ven bl. 1 j<S. Waar toe ^bioiikt weed,

bl. £36

T%GTHTTs, Tie Spmbiiis,

T tr R F M A R K T OntTent het begin Van

dc zeventiendc eeirw aangelegjt ^bl. 9

1

u
u.

Ilrnti-BOG A Anr {Johames) tot

Utrecht van zytien d'eiiila%ezct

,

"•ord in if91. in den Haog bcroe-

pcnbll 3H M^eiclykhedcntuflchen

liem en Hemttus. Ropms zynen mede

breeder bl. ^x^. A [y^]: Verzoekt

ontft.iginge ^'an zynen dienit, dog te

vcrgcefs , ihuL Word by de Zuid-

Hollandlche Sinode te Z)^/// gedcpor-

tcert ibid. Was de eerfte vatVc Pre-

dikant in de Fif.infchc kerk inden/Sz-

ge
^

bl. ^34. €0406
tJ I T w Y K 5 het huis van den HcCT Mr.

Cornelis van Uitwyk. Jcgenwoordige

eigcnaars en bewoondcrs van het jxl-

ve, bl.7fa

U R B A N t [ Heer Gerrif]- kanunnik van

het kapittel ten Hov«, bl. x(>o

Utrecht. Die van Utrecht waren

verpligt jaarlyks een beer of manne-

kens verken aan den Hove te Icveren

,

bl. 1(^3. Wcrd in den jare 11504.

gorrig bevondcnj een brief van den

Hove aan de Regecring van Utrecht

daar ovcrj bl. 164. i6j-. Klagte van

die van Utrecht over do hardigheid

van deze zaak, bl. i6fy Antwoord
daar op, bl. i6f. Dezclve klagte

andermaal vernieuwt bl. i6f. Die
van Utrecht verkrygen in den jaare

i6if reraiffie daar van bl. 16 y, zie

verder op Hofbeer.

V.

V A A k T van het zieken van den Ha^e
afitot in den Vliet by de Tolbrugge
in den jaare if fo. gefchoten, enwat
die van den //rt|;^ daar in dragennioe-

ftcnbl.93. A[</]enBylage£. i-2..enz.

St. Vale n t, yns- gil.de, waar
uit het beftaat, en oplchrift op dcs-

zel& gildebord in de groote kerk, bl.

308- 30P
V A L K E N H.O p van de Graven al on-

trencden jaare 1400. op het Buiten-

hof , bl. 168. Werd in een Semen-
tie van; denHove van den jaare 14^12.

ook htt Hondenlmis ^cnotxa.l.y bLidp
Is in den jaare lyif . aaa particulieren

verkogt, bL 1Q9
V A L K K N iss Ej hct huis Van den Hcer

van Valkmijjfi x.^. vooren hct huis van

den Hcer van. Sprang , bl. 748
Veenestraat bckomt hnaren naam

van de veenlanden ten zuiden van dcri

i/(?^(? gelegen. bl. if. A [c] werd al

Vermeldt in den jare 1 384. bl. 7fA [/tj

Veenlanden waren certyds dclan-

dn-yen. ten zuiden vanden Hage ,cn in-

zonderheid de polder van Ryswyk en

de SuftcTS^ of St. Elizabets polder,

bl. 14. A {c)

Veerkay (de lange cn korte 1 het

Wefteinde van dezelve in den jaate

1646 . gegrav^n

,

bl. p 5 . A. ( i )

V t. L A MU ( Heer A^imn Fitteriz. )

kanujiaik van het kapittel ten Hove,
bl. If9

VERPONDtNG> moeielykheden over

de betaUng van verponding van de o,u-

dc of St. Joris Doelc , bl. (578.. 6:2'9-

Miffive van de Staten van Holland

aan de Magiftraat gecn verponding

van dezclve te vordercn , bL 679.

Twccde Miffive diesaangaande , bl.

680. Dog word jegenwoordia nag
betaalt

,

m. ^ i

Versterking vanden///j<?5 vrug-

teloos ondernomcn , bl. pp. Door
Prins yVXi^n^i in den jaare 1600. we'.

derom daartoe aangemaant, dog zon-

dergevolg, bl.pp. 100. In denjare
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tffip. hervat , bl. loi. Oppofitie

van die van Delft daar tcgens, bl. 102

Refolutievan deStaaten dies aangaan-

de , bi. 102. Nadeie rcfolutic van

dezelve, bl. 103
V E R vv E R s , zie Kladfchildcrs.

Verwerssloot
i
waar van haarcn

naam beliomcn hccft , bl. 625 , zic

Verrler op Lakendrappcrye.

V I c A R I E , tc Ilckenditnen gcmcit in

cen briefvan Vrouw MagtcUlvindtn
jaare ii66.h\. ip Vicarie ter cere

van St. Ewafdus en St. Mrianus inde

kerke van Schevelingc , bl. 45. Ecne
in de kapelle ten Hove voor dc ziele

Van Heer Gerard -Jan Wateringe door

GiaaiIVHlem den V. gefondcert , bl.

184. Fondatie brief van de voorfz.

Vicarie, bl. 184. i8f. De collatic

daar v.in aan het geflagt van Waterin-

^egegeven, bl. 186. Verfcheide Vi-

caricn of kapcllcfien van elders in het

kapittcl ten Hove ingelyftj bl. 20(5.

icy. Fondatie van eene vicarye in dc
Parochic kerke van den Hage vDorde
ziele van Graaf Fioris door den Abt
van Middclhurg , bl. 274. 275'. Be-

veftiging van dezelve door Graaf /^F/i-

lem den III. bl. 27f . ^•jC<. Verfchei-

de vicarien geveOigc aan het altaar

' van den H. Geeft in de groote kerk,

bl. 314. jif, jirt. als mede aan ver-

fcheide andere altaaren aldaar bl. 318
322. Fondatie van een vicarie op het

altaar in de kapelle vandeHccrenvan

jiffendelft bl. 3 f7. Bezittcrs van de-

zelve vicarie bl. 357. 't Regt van

collatie aan wien naderhand gcko-

mcn, bl. 3S7- 55*8. Vicarie van ce-

nen Mr. Jorh in dc Pafochie kerk

Van den/^^^geftigt, indekapelvan
St. Nicolaas Garthuis overgcbragt

,

bl. 441 , Nadere bcveftiging van de-

zelve bl. 441. 441. Vicarie in 'tSt.

Elizabets convent in den Hage gefon-

decrt , by die van Gaalen tc Haarlem

te bcgeven bl. 46 1. Vicarie aan het

altaar van de St. Kornelis kapel of het

Lcprooshuis bl. 479. Vicarie aan 't

^taar van het Sacraments Gafthuis
,

bl. 488
St. Vincent ius FeRrariusj

Brocderfchapinhet St. Fincentskloo-

fter en plegtige ommegang ter zyncr

cere. bl. 377
St. Vikcents klooster en

K fe r K nu de klooftcr kci-k gcnaamt

zie Kluojicrkerk.

ViLi.ERSj het huisvan den Hccrvan
Fillers op den oollhoek van de Kncii-

tcrdyk , te voorcn dat van den Giaaf

Van Egmend^ zie Egmond.

V I s c H op het ftrand van Schevclinge af-

gcflagcn, zekcrc penning daarvanten

voordeelc van de kerk bl. 48. Or-
donnantie op dc betaling van dien bl.

48. 49. Dc Hagcnaars hcbben hec

regt om den vifch aldaar afgeflagen tc

mynen en ook te naaften bl. f^. Zel-

zaame vifch tc Scbevelinge gevangen

in den jaare if 66. bl. fp. Andcre

groote vifch in den jaare 1617. bl. 59
Opfchrift by deszclfs bekkcneel in dc

kerk. bl. 60

ViscHKoopERS van den Hage tol-

vrydom toegeftaan bl. fj, als mcde

aan die van Schevelinge. bl. f 3- f^
ViscHKOOPERSof St. Picters-gilde

;

gedigt opdcrzelver gildebordof tufe-

rcel in de groote kerk bl. 505. 504
ViscHMARKxal bekent in den jaare

i3fi?. bl.7f. A [<] Gifte daar van

aan den Hage. bl. 631
ViTTECERvooRDE vecltyds ge-

voegt by IVeJierbeek bl. 64. 't welk
beuzelagtig van Keizer Vitellius afge-

Icid word bl. 6^. Is waarfchynlyk

de landlbeck waar in dit huis gelegen

is. bl. 6f
Vlaardingen [Heer Cornclis "vari]

Pfiefter en Kanunnik van het kapittel

ten Hove. bl. 254
VLAMiNGSTRAAt fchynt haarcn

naam eerft na 1400 bekomen te hcb-

ben, oulings genaamt die Ca/cyede-

firaat bl. 77. A [/»]. Zwaare brand

in den jaare If84 of 1^8 f. in dezelve

ontftaan. bl. 77. A [/> ]
Vleersteeg ontrent hst midden

der vyftiende ecuw de uiterfte limite

van den Hage bl. 78. A [f], werd
al vcrmelt in den jaare I4f2 bl. t'o

A[.]
VLEESCH-HALof Vkcfch - hllh tOC

Schevelinge bl. f2. Vleefch-hal in

den Hage voorheen de kapel van het

St. Nicolaas Gafthuis, bl. 444. 61 1.

Het regt en inkomen daar van be-

hoordc den Graaf toe bl. 61 1. Gifte

van dien aan den /%(•, bl. <Jii. 6\i.

Inden jaare if44. by d^ Magiftrant

zekcr^ huizinge daar toe gekogt bl.

612
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6tz. Oftrooi om op deszelfs inko-

mcn zckere rentcn te verkopen, en

bevcftiging dergirtevan de Halle door

Hcrtog pyukm •van Bcycrcn bl. 612.

(514. Uit lioe vecl llallcn de nieuwe
halle beftond, en ordrein 't verwille-

,}en A<ix banken bl. 61 f. De kapel van

bet St. Nikolaas Gallhuis in den jaare

161 f. van dcRegenten gekogt en tot

ecn vleefchhal gemaakt bl. 618. Uit
hoe veel llallen die beftaat bl. 619.
Ordonnantie en Reglemcnt dies aan-

gaandc, bl. 6ip
Vlees-houwers ftonden oudtyds

met vleefch te koop op de Zaal en in

de Voorpoorte van den Hove ten be-

hoevc van de Suppooften en Hove-
lingen bl. 112. 618, zie vcrder op

Vleefch-ftallen. Ordonnantie en Re-
glement voor de vlcefchouwers bl.

619. Geene vrouwsperzoonen met
vleefch tekoop tellaanbl. 619. Bchal-
vcn deze vleefch houwcrs nog andeie
buitcn de dalle bl. 6ip. Ordre van de
Magiftraat rot wceiing van disordres

daar door veroorzaakt. bl. 619. 6zo.

Vleesch-st.\llen op de zaal

van 't Hof ten bchoeve van de Su
pooftcn en Hovelingcn bl. iii. 61
ook in de Voorpoorte van den Hove
bl. 61 5. Permiffie aan twee pcrzoo-

nen, om aldaar vleefch te verkoopen
bl- (^if- Nog aan verfcheide andere

bl. 61 f. Klagtc van dc Magiftraat

aan den Hove wegens wanordrc daar-

ontrcnt bl. 616. Ordonnantie van

den Hove dicsaangaanue bl. 61 6.

<Ji8. Nieuwe klagte aan de Socie-

teit bl. 618. Voorzieninge daarte-

gcns bl. 618. Nadcrhand de voorfz

vleefch-ftallen eebeei \an daar gcruimt

bl.6i8

Vlies (Guide) Riddcrs van het gui-

de vlics, zie Ridders.

VoLDERS, zie Droogfibccrders en La-

kendrappiers ^ hadden ccrtyds ecn af-

zondcrlyk gilde. bl. 6fo
VoLDERSGRAGT nu dc GcvoUcgragt

gena,imt} al bekeiit in den jare i4fi.

bl. 81. A {k). Waar van zy dicn

naam bekomen heeft. bl. 615
VoLDERSLAAN aan dc wcftzyde van

het Spuy tot hct zuideinde, nu de

Wagcrtraat : ook wel de Laan gc-

,
naamt bl. 85. A (f).

VoNDELiNGEN. Voorftel oni ccn

Vondelings-huis tcbouwen, dog niet

wcrkftellig gemaakt. bl. 54^.
VooRBURG het oudfte Dorp van ge-

heel Holland, tcnooften van denjb'«-

ge gelegen bl. 1 6.

VooRHOF of Neder-hof wierd voor-

hecn het Buiten - hof genoemt , zie

Buiten-hof.

VooRHouT, oudegefteltenifle enhoc
vene het van tydtot tydis bctimmert
geworden, uit verfcheide oude bc-

fcheiden aangetoont bl. 72. en 7 5 A
\^d'\ [f ]. Door Keizer Karel on-

trent den jare if 56. beplant, mifllag

van Van der Does diesaanga.inde bl.

3p6. A [to]. Placcaat tegens het

Ichenden van dc boomen aldaar. bl.

396. 397
Voorhout( het nieuwe ) ontrent dc

jaren 1642. en 1^46. met voortref-

felyke huizen bebouwt bl. 97 , was

voorheen met een poort afgeflooten.

bl. 97
V o o R p o o R T 1'an den Hove "van Hol-

land onzeker wannecr die gebouwt,
bl. i<J9, \vord ook' dcs Gravenftcen i

Gevangenis , en Stokke gcnaamt , bl,

169. Wat misdadigen daarin voor-

heen bewaart wierden bl. iflp. 170.

Nadcrhand de Gevangenpoort genaamt
bl. 170. Wat gcvangenen tans daar

gebragt werdcn bl. 170. Voorheen
wierden de crimincele gevangcn van

den Huge op de Voorpoorte van den

Hove gebragt, bl. 647
VoppENZooN iVltev Dirk) Deken
vande Hoflcapel bl. 219, tot veeler-

ley gewigtige ampten door Hertog
.//^/^^r/ gebruikt bl. 229. Komt ook

voor als Raad en volmagtigde van

Hertog Jalbert bl. 129. Als Rent-

meerter van Noortholhnd bl. 250. en

cindelyk als Deken in den jaare 1381.

bl. 230. Draagt zyne wooninge in

den Hiigey gcnaamt deC(7«f//c, opaan

Hcrtog Jcdberty en ontfangt die we-
dcrtclecnbl. 230. Zyn ftcrftyd on-

zeker bl. 231. Komt als Kanunnik
voor in den jaare 1 570. bl. 242

VoppENZooN dejvnge (HcetDirk)

Kanunnik in dc Hotkapcl , bl. 24^.

Koopt de Scholailerye en Scholcvan

ecnen andcrcn , en gecft dezelve over

den Deken en het kapittel , bl. 246.

J-
90

Vos (HecrP.) Kanunnik van het ka-

pittel ten Hove, bl. 25 5

VosMEER { Uecv Sashut ) werd in

Eeceec JfSj
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If85. algemeen Vicaris van Utrecht^

bl. 240. in 1589, Vicaris over de ver-

cenigdc Nederlanden en in if91. De-
ken van de kapelle ten Hove bl. 2j.o.

Was dc laatfte Dckcn Min hctvooriz.

kapiuelbl. 240. Afte van zvne voor-

itclliu'^c en verkiczirgc cot hoc De-
kentchap, bl. 241

V o s s E N J het huis van Maria va:t

Voffen bl. 746, nr.derhand inverlchei-

dc perceclen verdcelt, bl. 746
V R o u w T J E wet dc kruiken j kapelle

\'\ndczf\\'e^7\(. Snmaritaaufcbc Froww.
V R Y D o M van I'ol , zie 1'olvrydcm.

\'^rydo.n van den Hofi-ifch tot Kat-
ivyk tc bctalcn aan de Schcudhigcys

vergmu, bl. f4
V R Y E T A p p F. R s. Dc Cipicf Van dc

Vooipooitc voorheen een vandcvjcr
V rye tappers in den //(?^f bl. 177. 't

welk hem nadcrhand benomen word

,

bl. 177. CoirciR"ie dcr vryc tappers

,

die onvrye pcrzooncn wyn en bier

hadden getapt en Rcglement voor 't

toekomendtr, bl. 177. 178. Oftrooi
van Keizcr Karel dies aangaande, bl.

VuuRBOET. Het regt daar van by
de llierluidcn betaalttcnvoordcelcvan

dc kerk van Schevelivge bl.49. Kciirc

rakende hcc betalen van 't zclve regt

bl.49. fo. Nicuwevuurboetofvuur-
baak gebouwt in 1595 uit deinkom-
llen van de viflcheryc, bl.49. A [x]

Vyver. Het beviflchen van de vy-

vcrindcn Hage enz. aan de Predikaren

tocgeftaan bl. 373. UttSi. Nicohms
Galthuis daarmedcbcvoorregt bl . 4 ^ f

,

456, als mede de Regenten van het

Leprooshuis. bl. 484
Vyverberg , nnamsoorfpronk en

oudc gcfleltcnis. bl. 83. A ,/)

W.

WA A G word door Hcrtog Aalhcrt

aan het St. Nicolaas Gallhuis

gcgcven bl, 428. 429- De kapel

tcgen over het zelve Gafthuis eertyds

daartoe gcbruikt bl. 442, nadcrhand
tot dcVleefch-hal bl. 444 , zie Vleefch-

hal. Dc Waag te \'oorcn door boo-
den en dienaars van de Gatlhuismee-
fters bcdient , word nadcrhand aan den
meeftbiedendenvcrpagt bl.44f . Plac-

c.aat waar by aan hen gcpermitteert

werd dc Waag te verpagtcn bl. 44f

.

446. Vernieuwing van het zelve, By-

lage O O. Dc Waag jcgcnwoordig

nan het Booterhuis bl. 63 5 . Tot wac

cinde de Waagcn zyn ingeltelc bl.

<555. Bcdiendcn van dezelvc. bl.63f

W A A R A \ D E ( Pailoors ) aanzicnlyke

woonplaaisvan dczclve bl. 326. Hoe-
danigheid en waar gelcgen bl. 327.

Was al in zcer vroegc tvden bekent

bl. 327. 528. Dc giond daar van in

den jaare if89 inerfpagt gcgcven aan

de Pellhuismceftcrs van den Hage bl.

328. cn\(y). Nadcihand n^tthui-

zenbcbouwr en jcgcnwoordig de /!/'«-

ranje., Franji-y oideGccfl by't DdLuis
geiiaamt bl. 329. Hoc verre zig eer-

tyds uitllrckte en uit wat ftraaten jc-

gcnwoordig bcllaut. bl. 3 19W A A R D Y N s van dc Lakendrappei-ye

en ordonnantievoor cJezclve bl. 624,
Waarin hun ampt beftond bl. 6if.
By wicn vcikoren wicrden bl. 62f ,

zie verder Lakendrapperye.

Wagestraat van onds het Zuit •

cmic op ten JJelfiveg al bckcnt in den
jaare 1399. bl. 76. A (I)

Wagt. De Schnttcrs van St. Jcris

tot bcfchcrming van den Hage vcrcc-

nigt met de Suppooilcn van den Ho-
ve ondcr twee byzondere vendcls bl.

670. Ordonnantie zoo op de voor-

fchreve combinatic als op de wagtbl.
67c -67f. Dc Suppoolten waren al

van ouds gevvoon met dc burgers van
den HtJge te waken bl. 67 f. Onder
wicn dezelve flonuen bl. 676. N;i-

derhand is deze verceniging wcder
vernietigt bl 6j6. 't Hof confcn-

teert dcMagiftraat van den Hage voor
eene winter de Commiflliriflcn van de
wagt uit de Magillraat te kiezen bl.

676. 677. DcSuppoof!:cn in den jaa-

re i<S3f. en 1672. wederom verza-

melt en ondcr een lighaam gebragt bl.

^77 > zie ook op Sclmtters.

W A N T H u I s , zie Lakenbal.

Wapenen van dc Ridiicrs van het

Gulfie vlies in hctChoor vandcgroo-
te kerk bl. 284. Rede waarom die

aldaar zyn gcplaatrt bl. 287. Aan-
xnerking op den iland dcr hclnicn bo-

ven dezehe bl. 288. 289. Mcnigte
van wapenen in dezelvc kerk en rede

van dien. bl. 29

f

W A R A N
J

F. oudstvds dc Paftoors

Waarande, zic I4'aarande.

W A u M o E s s T R A A T , nu gcmcenl) k
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genocmt de Boekhofj^fratit , al bckcnt
in den jaare i6i6. bl. 64, zic 00k
BoekhorjijiraAt.

~

Wasch-huis vnn hct collegie der

kanunniken ten Hove Lavandci-ye en
Lavafidttrshuii genoerat , zie op La-
vanatershuis.

Wassenaar, een dovp en Heerly k-
heid ten noordoollen van den Hage
gelegen. bl. \6

Wassenaar. De Hoog Ed. geb.

Hecr Jactjb Bavon van lf'a(fenacr
,

Hecr van Obdam enz. Tombe inhec

Choor van de groote kerk te zyner
eere opgeregc bl. z8p. Opfchrittcn

op dezclvc te vinden bl. 290. 2.91

"Wassenaarj kapel van dc Heeren
van Wajjcnaar in dekloolier kerkge-
•ftigt. bl. 384

Wassenaarj. piagtig paleis by den
Grave van JVaffenaav gctimmcrr op
den grond van hct hu:s van den Prc-

lident Suys bl. -jvi , zie verdcr op
Buys.

Wassenaar. De huizinge van het

•oud adelyk gefl;igt dc Buronnen van

U'ajjhuar bl. 72.7. Wanijccrenby
wien gelligt bl. 717. Is in laatere

tydcnbewoor.t by Andrm bailard "van

WaJJ'ciiaar. bl- 727. daavnaby Vrou\'^

Maria van Meluin bl. 72,7. . Wierd
in 1584. by de S'aten aangeflagen bl.

-728. en aan den Graaf van Huhcnloo

tot inwooningegegunt bl. 72.8. Daar

na door den Graafvan Lignc aan Heer
Corndis "van der Myle verkogtbl.728.

Pslfgraaf Frederik de V in het zeh-e

huis gelogcerc en dric dagen op kofte

van den Staat gedefroycert bl. 719.

730. 't Voorfz huis afgcbrooken en

-daarop een ander aanzienlyk huis ge-

bouwr. L)l-73i

Wateringe, een dorp ten zuid-

weften van den Hage gclcgen. bl. 16

WATBRrNGE. GerardHccv van Wa-
teringe Riddcr, door Cj^raal- Willcm

denV. omgcbragt, 'rgecnbyzommi-

ge voor dc oorzaak van zyne krank-

zinnigheid gchoudcn word bl. 129.

Kapellanie in de kapcllc van den Ho-
ve voor de ziele van Heer Gerard van

Watcrijige gcfondecrt bl. 1S4. Fon-

datie brief van dczelve bl. 184. i8f,

De coUaiic daar van aan 't gellagc

v&n deWt'tcritige gegcvcn. bl. 186

W E E s - H u I s tot Schevelinge in den

jaare 165)7. geltigt bl. f a. Oorzaak

van dcszclfi opregting bl. fz. j-j.

In den hage^ wanneer en by wien
opgeicgt bl. fii. Eerfte oorfprong
en rede van dcszclfs iligting bl. f 12.

AcVe van authorifatie van het Hoftoc
opregting van een Weeshuis bl. j-iz-

f 14 Zeker huis in de Nobelftraat
daartoe gekogt bl. 5-14. Ordonnan-
tie van het zclve van den jaare if6^.
door den Hovegeapprobcert bl. j"i4-

fiS. Eenige vcrandering daarin in

dcri jaare ifrtS gemaakt bl. fz8. In-
tcrpretatie van het 16. art. van de-
zelve bl. fi8-fZi!. Zwaarighcid om
ceiicn JauCrifpynsz in teneemen, oin
dat buiten deii Hage was gcboorcn bl.

f ip. Advis van de Regenren daaro-
ver bl. f 30. Word door de Staten

van Holland begiftigt met zekcr hind

rocbehoorendebetDominikaner-kloo-
Itcr bl. f3i. Verzoek van dc Rc-
gcnten om de ongealienecrde goedc-
rcn van 't St. Jlgnicten Konvent te

mo?'en hebben bl. 'X\. Loteryetot
onderllcuning van hct zelve bl. j-jz.

Vrydom van Stads-engemeeneLand>-
aniddelcn bl. f32. Geniet mede zyn
aandcel in dc rantzoen-penningen van
de pagten bl. f32. Weeskinderen
van Schcvelinge roede eertyds in het
zelve ontfangen bl. r32. Authori-
fatie van den Hove om tot Schtvelinge

aaimocflen tot bchocf van't Weeshuis
in den Hage te collcfteeren bl. f 33.
Gefchil hier over in laateren tyd bl. f 5 3.

De Staten van Holland requireeren

berigt van 't Hof nopende het regt

van die van Schevehnge tot het Wees-
huis in den /:/^'^f bl. f33. f34. Ad-
vis van den Hove dicnaangaande bl.

f 3f-f 37. Vermeerderingvan ki''"ie-

rcn in het zclve Weeshuis b.. f 37.
Het St. jlgnicten Convent by de Sta-

ten vergunt tor ecu Weeshuis bl. 5-38

Confcnt om her Patcrhuis te mogen
verkopen bl. f 39. Rcqucll: van dc
Regenten om het oude Weeshuis te

vcrkoopen bl. f39-f4o. Autho-
riliitie v;m den Hovedaartoe bl. ^41.
Wannct^^r de Wcezcn in dat Convent
2,ynovergcbragt bl. f42. Authorifa-

tie oni een Schoolmeefter in 't Wees-
huis aan tcnemcn bl. f42. Voorreg-
tcn en voordcclen by de cerfte inftcl-

lingcaan dc Weezen vergunt bl. f43.
Kcure rakendc de erffcniffe van de

armc Wecs-kindcren bl. f43. Rc-
Ececee 2. genten
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gentcncnderzelver aanflelling. bl.f44

"W E R K H u I s , Tugt - of Sphibiiis , zie

Spinbttis.

Westeinde hoe vci re voor 1 400 be-

timmere. bl. 78 A(^)

Westrrbeek, (het Huistc) gclc-

gen ondcrHaag-ambagt bl. 64, door

Nviengebouwc, en waar van zoo gc-

noenit bl. 64. Gelegeniheid van hcc

zclve bl. 64. Vcrlot nan den buur-

man van M^^ejlerbeek ^ om de konyncn
op zyn land komende, te vangcn bl.

6^. Een Heerlykheid genoemt , ook
/to, en Kajleel bl. 6f. Weid veel-

lyds daar by gevoegc f^htehoordc ^z\t

Vittelvoorde. Eigenaars van het Huis
te JVefterbeck bl. 6f. Waarvaneen,
den naam van Wefierheek aunneemc

bl. 66. Jegenwoordige beziitcr bl.

67. By 't Hof in den jaare i ^67. op

3400 gulden getaxeert. bl. 67. A {b)

Westerbeek
(
geflagt van ) hoe die

Huis daaraan gckomen is bl. 66.

wcrdcn Jonkers genaamt bl. 66. Het
zelve nader belchieven bl. 66. 6-j

W E s T K A M p , een Lufthuis onder

Haagambagt gclegen. bl. 68
,W E s T L A N D ontrent 's Gravenbage

,

de vermakelykllc en vrugtbaarllcoord

van ganfch Holland bl. if. Collec-

te door het ganfch Weftland voor de

arme Leproozen in den Hage gedaan.

bl. 485W E V E R s-G I L D E } opfchrift op dcs-

zclft gildebord oftaferecl in de groore

kak. bl. 310. 311
Weversplaats waar van haaren

naam bckomen hecft , bl. 615 , zie

op Lakendrappcrye.

Weytz^n ( dc Heer en Mr. ^tin-

tyn) ordinaris Raad in den Hove van

Holland , Grafteken van dezelve in

de groote kerk

,

bl. Zj?7

WiGGERS ( Heer Pieter jMttsz ) Ka-
nunnik van het kapittel ten Hove

,

bl. z6o
WiLDERNisSEN cn duitteti van het

kapittel ten Hove, zie Duincn.

WiLLEM DE II.de If. of Zoo an-

dtr& willen, de 18. Graaf van Hol-
land, Paleis of Hof door den zelvcn

in den Haag gebouwt, bl. 4. 106 ,

brengt zyn Hof waarfchynlyk van

*s Gravezande '\n den Hage^ bl. 107.

108

WiLLEM DE III. vanHenegowwen^

Graaf tan Holland , gecft de kapcUc-

rye van Eikenduinin aan den Abt van

Aliddelburg., werdendc die kapcl tot

een Parochic-kcrk verheven, bl. ip.

Het huis ten Binkhorft aan hem opgc-

dragcn door Simon •van Benthcm., aan

wien hy dat weder te Icen uitgeefc

,

bl.6i

WiLLEM DE IV. "van Hencgouwen ,

Graaf ran Holland, Tol-vrydom door
den zelven aan den vifchkopers van den
i/^/^ff verleent

,

bl. f j

WiLLEM DE V, rjan Beyeren , Graaf
van Holland , het jus Patronatus of
regt van Collatic van het kapelletjc

van Scbevelinge aan hem opgedragcn ,

bl. 38. Kelder van den Hove van

Holland , waar in hy uitzinnig ge-

worden zyndc zoude gczeten hebben,

bl. I zy. Oorzaak van zyne krank-

zinnigheid, bl. izp. 130. Fondeerc
een kapcUanie in do kapelle van den
Hove voor de ziele van Heer Gerrtt

van 'Wateringe , door hem omge-
bragt, bl. 184. Doedin dezelve ka-

pelle overbrengen de zielmiflen voor
de ziele van Graaf Florii den V. tc

Alkmaar gedaan werdende, bl. 207
WiLLEM D E VI. van Bcyeren^ Graaf

van Holland, bcgiftigt het St. Fin-
««?; - klooflcr cn kerk , met zekerc
renten, bl. 367. Beveiligt de gifte

van de vleefch-hal en het regt cn in-

komen van dicn aan die van den Hz-
gd', h\.6iz-6i^W I L L E M s z ( Heer Jan ) Kanunnik
van het kapittel ten Hove, bl. 261

WiLLEMSZ {Jan) w^aarfchynlyk dc
cerlte Predikant in den Hage na dc
Reformatie , bl. ;5o. "Word al in
den jare if 81. genoemt ccrtyds Pre-
dikant in den Hage ,-en aan hem ze-

kcr ondcrhoud door de Staaten van
Holland toegcftaan, bl. 330. 331

WiTZENBURG, ccn hcrbcfg by Rys-
ivyk., is ccn agterlecn van het Huis
den Binkhorft., bl. 61

Wolbrantsz ( Heer P;>/« ) Ka-
nunnik van het kapittel ten Hove ,

bl. x6i
WoLLE WANTHuis,zie Lakenhal.

Wouw; bcfchj-yving van liet Hof;e
van Juflfrouw Cornelia van Woutu

,

voor oude vrouwen en vryfters ge-

fligtjbl. f78. mitsgaders dat van den
Ridder vanWouiVj bl. 578W V K ( Mr. 'Wouter "Wontersz van )

cerfte Redor na de vernieuwing van

de

i



BLADWYZE R

de Lat) nfclie fchool, bl. fpp
Wynkoopers of Noachs-glide; ge-

digc op deszclfs giWebord ot tiifcrecl

in degrootekerk, bl. 301.30}

St. VT" Vo. Altaar ter eere vznSt.T'UQ
* in de licve Vrouwe kapcl ten

Hove, bl. z/)8. werd zeer vcel be-

zogt door gccondemnecrdens by den
Hove cm aldaar boete re doen , bl.

z68. z6i>. en h {h)
St. Yvo-kapil ten Hove oiidstyds

liet kapeLetje jegenvvooidig de Rc-
queflkavie} gcnocmt ^ bl. 115. A (f

)

zic op Kapcltetjc en RequeJIkamer.

YssELSTYNj het huis van den Heer
van Tffdflyn bekent met den naam van
't huis van V:uiderlSieubuig, bl.745:

zic Nieuburg.

ZA A L. Befchryving van dc groote
zaalvan'c Hof, bl. in. Grootte

en bouwltofFe , bl. 1 1 1. Is rontom
voorzien met winkels, bl. 112, om-
lioog met veioverde vlaggcn, vcn-

dcls cnz bl. iiz. 113. Infteliinge

van St. Jacobs - ordre door Floris den

V. aldaar bl. 1 13. AlgcraecneStaats-

vergadering in den jaare kSj-i. op
dezclve gehouden. bl. 116

Z A A L (Heer VJUkm) Priefter en Ka-
nunnik van het kapittel ten Hove bl.

Z A N G E R s. Onder den Zangmceltcr
van het kapittel ten Hove waren vicr

zangers of Choralen bl. 262. Con-
tract tufTchcn het zelve kapittel en de
Magiftraat van Delft ^ dat d'een dcs

- anders zangers niet onderhuurrcn mag
bl. i6 5 . 264. Diergclyk contrr.6t tui-

,
Ichen Getydemecfters van de groote

kerk en die van Delft bl. 312. On-
der dc zangers , aie dagelyks de ge-

tyden mocltcn zingen in de groote kerk

f ook Getydenaareti genaamt ) vcrfchei-

de perzoonen van aanzienlyken huize.

bl. 312
Zangmeester van het kapittel ten

Hove had ondcr zigvier Choralen bl.

l6z. Voorwaurdenwaarop Mr. Jan
Ketelair het zangmeefterfchap van het

zelve kapittel aannecmt. bl. z6t
Zeb-rovers. Stbevelinge dpor de-

zclve in gevaar in denjare 1471. bl.

f8. welke gcvangen zynde daarovcr
in den Hage geftraft vvorden. bl. 59

Zeevonder, zie Strandvonder.
Z t G E R s ( Mr. Pieter ) kanunnik vao

het kapittel ten Hove bl. if7, was
ook Raad ordinaris in den Hove bl.

2. 57' Word aangelklt tot Pcrfoon
vun Naarden bl. z^j. Brief van
VroMw Maria aan denRade van Hol-
land om den zelven in 't bczit van het
Pcrzonaatfchap van Naarden te Iler-

ken bl. i<j;^j. Bevel aan den Prooft
van St. Jan te Utrecht van zig niet

te kanten tcgcns dezc aanftelling bl.

^S9^ Was in den jare 1551. Vicc-
dekcn van het kapittel. bl. zj-9.

Z E V E R y N s z 00 N (Heer Frank) Prie-
ller en kanunnik in de Hof- kapelle.

bl. 242
Z

I
E K E '^-Leprooihuls of St.K'^rnelis ka-

fel in den Hage , zie Leproosbuts. Dc
grond daarom been het Zicken ge-
noemt, ilrekte zig al in denjare l^j6.
uic tot vooraan op 't Spuy bl.47p

ry
A(^)

Zilversmits-Keurhuis
, zie

Keurhuis.

ZiLVERWERK in de aarde ontrent
de kapel van den Heere Ruichrok -van
der Werve in dc groote kerk gevon-
den bl. 360: Tot wat altaar het be-
hoort hebbc , en wanneer waarfchy-
nelyk aldaar begraven zy. bl. j«o.

361
ZoRGVMET, een lufthuis ondcr

Haagambagt gelegen, bl. 6t
ZuiLENSTRAAT in 't bcgio van dc

zcventiende eeuw aangelcgt bl. pi.
Bckomt den naam van nicuive School'

[Iraat van de Latynfche Schoole. bl.

doO
Z u I L 1 c H E M (Confiantyn Hutgem Hee-

re van) het huis van den zelven aan
de weftzyde van het Plein. bl. 1S2

ZuiDEiNDE, nu de Wageflraat ge-
noemt , zie IVageflraat.

Z w A A N ( herbcrg de) oudfte gebouw
van den Hage bl. 2. Was volgcns

zommige het jagthuis van den Graaf
bl. 2. 72. Een leen van Holland bl.

72. 74(5. Wie daar mcde in ou-

de tydcnzyn verlyd gewcell;. bl. 745.
Was eertyds het huis van Mr. HippO'

litMSvm Perzyn , Prcfident te Utrecht.

bl. 74y. 74(5



EENIGE NADERE ONTDEKKINGEN
EN

AANWYZINGE DER DRUK-FAUTEN.

blndz.

14 A(c)f. 32. Rykwylifchen, lees Rys-
wykfchen.

17 A.r.26LXXVI, kesLXXUl.
21 r. 39cat banken,«/»^fftyv/'^'/;fit-banken

,
22 r. a.bekenren, lees beketren.

23 r. 34. exertie, kes cxerciue.

a 8 r. 3. veeriif;> /ew vyftig.

37 r. 43. Purtryk , lees Purtyck.

38 r. 20. eu 11. Comiias., [etiCommunitas.
[. i.^. ambi , lees iniH^

r. 24. »o/lri IVitbelfni , lees mjlri Domini
mibel»ii.

r. 33. perceptari , lees percepturi.

42 r. 4. by hem vooren, /f« by hem vieren;

4P r. I- 'j'Of^^ i^ , Kerkmeellers aldair dair

toe gcordineert zal weien , ende dat

alleweeke.
60 r, 33. bnden , lees bodem.
62 r. 3 J. Holland, voeg by (r)

77 A- r. 10. MCCC zeven en veertlch, lees

MCCGCXLVII.
89 r. 2. van onder, Regiftreren,/ir£-j- RegiSeren
103 r.36. die de Burnenaeeftereii, lees die by de
306 A ( b) r. 5-. redenen, lees redencren.

114 A(dJ r. 13. verneerderenj^ffjvermeer-

deren.

118 A Cp) Vdeel, leesW deel.

jt2i r. n klimt aau, lees klimt men aan.

129 A { 0) r. '^.foluUs-^atrabilis ^\zc% folitus-^

atra bilis.

141 r. 29 men, lee\ hen.

143 A ly) r. 6. heft, /^« helft.

144 A. col. 2.r.20.hoewel , lees hoe vcel.

I4f A(b}r. 7wareu, lees \on<itn.

— r. 10 precife te, lees precife hadden te

149 r. 8 lees , lynde de7elve lang 70 voe-
ten, yo voeten breed. En reg. 23. lang

30 en breed 20 voeten.

l$6 r. 33 't jaar I5-5-I , lees 't jaar 16^1.

lof r. 28 twee jaarcn, lees van fwee.

i7ir. y van onder. Claas Gysbrechtz ; kes

Claas Gherytszocn.

178 r. 25" die vrye tappers , lees drie.

li^J* r. II mjh-um., lees noftrum.

r. 3 en 12 inj'ra, lees intra.

190 r. 23,2f prevende, /e-^j provende.

\<)\ r. II Omme der onr.e, lees Oinmedat.
r. l9comerloes , lees coinmerlocs.

r. 22 der zclvc> lees dat zelve.

laatjle reg. , agter wille, moet volgen
op bladz. 192. dat die renten die van
der Cappelrie die OHZe lieve broederjlich-

te tot Haerlem ende beer Coenraet nu
befit incorperieert werden in defer Ca-
nezien en prouenden vorfcreven. Item
is onfe Utile en begeerte , dat

197 '"• ^'i-fieHtpriusJlatuimus ^\ecs ficutpritis,

StatuimHS etiam.

r. 21. reddibus, lees redditibus.

.199 r. 1 1 profpiciam , lees propjciam.

r. 27 cogitudo^ lees (ognitio.

bladz.

200 r. II. nniverfa orbis, lees twiverfi,

V. If ipfn tfuodem , lees quodaw.

207 r. 13 Willem de V.,,lees de VI,
210 r. J. anum nojlrum , lees avum.

214 r. 35" ghemieten , /e^x gheniiciiten.

.ii6 r. 33 Singende Yogeliie , ongetwyffeh

Vigilie.

229 r. 21 quitatiei /fW quitantie.

230 r. 32 tot onfenHovewatert. lees waert

244 A ( w )r, 2 'sLievens, /fcxSt. Lievens.

257 r. 21 Pairoon/ffj Perzoon. Zoo out bt.

2 5"8 r. II f»2 3./f^/Perfonaatlchap.

260 r. It) vsrierdj/twwerd.

287 r. 6. den XI Jan , lees XJan. en A .(»)

r. I. den ^ Jan., lees deu 10 Jan

290 r. 32 ATATI S, lees JETATIS.

291 r. 22. FUGATAQUE, leesPt/L-
SA FUGATAOL'E

292 r. 4 morte , lees mortem en r. 22 A-
DRESSOR lees ASSESSOR.

297 r. 10 ACCENTURIS , lees AC-
CENTURUS

209 r. 9 haarer bedgenoot , lees haares bed-

genoots, en r. 10 lees doodbus.

314 r. 19 Legaan> lees Lefaan.

315- r. 17. dair 'tof, lees dair oft.
316 r, 6 Curator, lees Curatus.

333 r. ult. 13 a 1400, ongetvjyffelt 13 a 140
pond.

35'i r. 38 alien, /fw alleen.

360 r. 1 7 Jacob van derWerve, /fi?j vander
Wide.

3(^3 r. 8 ftettinge, lees zettinge.

3^2 r. ZO Frincipiy he?, Principis.

384 r. 30 Ao. 1669., lees 1469.

399 r. 7 in den 1676 lees in den jaare.

407 r. 22verluekt, /^fj verfocht.

430 r. 33. 1377, leesi^Ti

440 r. 10 bfiihelmus de Dcos > lees de Does.

441 r. 3, vltaar. lees nltaar , en r. 30 anders
wjirverdient. /ffj anderfwair verdiciit.

447 r. lovcrtoont, /*« vertoonen

4Si r. 12 Siiue A^ata, lees Agncta

472 r. 3 van and. Betierlier , lees Beftierfter.

487 col. I. r. 18 Joh.vander Hoeven Burgee
r/iee/ler, lees Joh. van derHoeven,

col. 2 r. 5- Maarcn, lees Maarlen
col. 2r. 27 /f« Mr. Jacob-Willem Bofch

J08 col. 2 r.9. Abr Perfyii, kes Pefyu
517 laaljle rr^. quatatie, /tvjquotatic.

546 r. 14 wierden gcmaakt, leesviierd.

Jf3 r. 15- ambagt-jongensi vaegby (m)
r. 17 wierden in twee, /?« werden.

S7i r. 8 loop, lees loopt.

S7s r. 9 dat by 't, lees dan
Jpp r. I en wierd , lees en vfrerd

620 r. 38 ware gepleegt , lees was
624 r. 2 Waradeers> lees Waardyns ofWn'

randeers.

634 r. 29 huystnan die dezelve, /*«huisman
deielve

r.6Plejterfc, mPleyflers.

640

\



bladz.

640 A r. 3 Koorenmeeflers , Ues Meeters

650 T.ivanoftJer ecu agt vertrek , /iff^agicr

675- r. 6 Toil coijden , lees 't Ijihoude

690 art. XVII. tabberc tedoen, leesomdoen

707 r. 33 wareii verdeelt. Jees was
710 r. 20 gewoon ryn , Ices en gewoon
711 r. 40 menigerlei redenen , iees fmaad-

redeneii

728 A (n) den i60£lober, lees den 18

bladz.

r. I Staten
, /(rwStatenGencraal— ftflie

A (q ) r. 2 /-'f. loi dat haar nccf

736 r. II h'esiyaen knape— inetfhuurhad-
de gegevea

r. 21 Ackel. lees Arckel
r. 34 Mr. Quintyn , Ues Qairyn
r. 24 tans by , Lrs tans btwoont by
r. 33 oiivcrgelyk , L-es onvergelykelyk

r. 16 lees hun vervliegend

7i9

730

7-9
746
749

7)3

De druk-fauteil van minder belang gelieve den goedgunftigen Le-
7,er ten beilc te houden en onder 't lezen te verbetcren.



f







I



\^

i))YvjmM

J; ^M

m^^W)

^ ) )

S^^\"¥^;


